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Apresentação

E

ra uma vez uma linda princesa, injustiçada por todos ao
seu redor. Até que um belo dia ela conheceu um príncipe
encantado que resolveu todos os seus problemas e eles
viveram felizes para sempre. Assim se contam todos os contos
de fadas de nossa infância, e não há nada mais neles além disso.
Será mesmo?
Depois de algumas décadas de versões açucaradas,
contemporaneamente, ao pensarmos em contos de fadas logo
nos vem à mente delicadas princesas e seus finais felizes. Em
sua origem, no entanto, não havia nada de doce neles. Bela
Adormecida dormiu para sempre, abusada pelo príncipe;
Chapeuzinho Vermelho virou comida do Lobo Mau, Cinderela
deu um destino terrível às suas irmãs…
Chegou a hora de conhecer o outro lado das fábulas…
Contos de Fadas Sombrios reúne novas versões dessas histórias
tradicionais, versões que resgatam essas origens sombrias,
trabalhando-as de novas maneiras.
Nas páginas desse livro você encontrará releituras
das seguintes histórias: Rapunzel, A pequena sereia, A bela
adormecida, A rainha de gelo, Pequeno Polegar, Soldadinho
de Chumbo, A pequena vendedora de fósforos, Barba Azul,
Sapatinho vermelho, O pescador e sua esposa, A princesa e a
ervilha, A velha da floresta, João e Maria, A bela donzela Ibronka
e o diabo, Chapeuzinho vermelho, Peter Pan, Cinderela, Branca
de Neve, Rumpelstiltskin, João e o pé de feijão e O flautista de
Hamelin.

A beleza interior de Rapunzel

Rosângela da Silva Dias

A

quela seria mais uma noite banal se não fosse pelos gritos
que quebraram o silêncio no meio da madrugada. O
desespero da voz feminina foi ganhando intensidade
a ponto de abafar os ruídos de móveis caindo e o pesado
movimento de passos marcando o chão de madeira.
Assustada com a agonia da voz que implorava por
socorro, Catarina tomava coragem para verificar o que estava
acontecendo quando um uivo masculino a fez pensar que talvez
já fosse tarde demais para intervir. Logo notou que os gritos
deram lugar a um silêncio mortal.
A porta entreaberta era a evidência de que alguém
tentara sair antes do encontro com seu destino final. Um homem
magro e de estatura mediana jazia ainda de olhos abertos em
meio a uma poça do sangue que escapava dos ferimentos
profundos que dilaceraram seu pescoço.
Não foi difícil reconhecer o rosto transfigurado pelo
horror como sendo de Jonas, o camponês que se mudara há
pouco tempo para a vila acompanhado pela esposa Elisabete.
Também não foi difícil identificar a mulher estendida
na cama. A barriga de Elisabete aparentava ter sido devorada
por um animal selvagem, enquanto tripas e pedaços de órgãos
vitais pareciam querer escapar do cadáver ainda quente.
Os longos cabelos loiros da mulher foram quase
totalmente tingidos de vermelho após a carnificina e, em meio
a tanta selvageria, Catarina quase não acreditou no que viu: ao
lado de Elisabete, encontrou um lindo bebê recém-nascido,
que parecia não ter consciência do cenário monstruoso no
qual se encontrava. “Ao menos o monstro que causou tamanho
horror teve a decência de poupar essa pobre garotinha”, pensou
Catarina.
Enrolou a pequena em uma manta e tirou-a
rapidamente daquele cenário impregnado pelo cheiro da morte.
Pediu ajuda em casas vizinhas e no dia seguinte o casal foi
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enterrado no modesto cemitério da vila, com a presença de
poucos conhecidos, a maioria tomada pela curiosidade mórbida
gerada pelo duplo homicídio.
A hipótese das vidas de Jonas e Elisabete terem sido
ceifadas por um lobo se tornou a causa oficial das mortes,
mais pela ausência de argumentos melhores do que por fazer
realmente algum sentido. A pacata vila estava mais habituada
a lidar com mortes naturais do que com assassinatos a sangue
frio. De qualquer forma, ninguém soube explicar como a filha
do casal conseguiu escapar ilesa à tragédia.
Catarina decidiu abrigar a recém-nascida enquanto
aguardava a chegada de algum parente dos mortos, mas os dias
e meses se passaram sem que nenhum forasteiro surgisse em
busca de notícias dos falecidos.
O carinho pela garotinha e seus graciosos cabelos
dourados cresceu com o passar do tempo. Como vivia sozinha,
Catarina decidiu adotar a menina e batizou-a com o nome de
Rapunzel.
Apesar da pouca renda obtida como lavadeira, fez o
que pôde para oferecer uma vida melhor para a filha. E mesmo
com todo o amor dedicado à Rapunzel, sentia que havia algo
de errado com a menina.
Passava horas costurando bonecas de pano para
presentear a garota, mas não demorava até encontrar partes
dos brinquedos espalhados pela casa. Descobriu que a diversão
de Rapunzel era separar os membros das bonecas e ouviu, certa
vez, a filha gargalhar enquanto degolava uma delas, separando
cuidadosamente os olhos das órbitas.
Decidiu que não faria novas bonecas, mas a sentença
logo foi revista por conta do choro e das súplicas de Rapunzel.
Quando aprendeu a se expressar com palavras, a pequena
tratou de convencer a mãe de que aquilo não era algo com que
se preocupar.
— Eu gosto de saber como elas são por dentro, mamãe.
Rapunzel tinha cinco anos quando uma vizinha
reclamou com Catarina sobre o sumiço de seu gato.
— E o que eu tenho a ver com isso?
— Você nada, mas sua filha, com certeza, tem. Todo
mundo sabe o que ela gosta de fazer com os animais que vivem
10

soltos pela vila. Vai dizer que não sabia que foi ela quem jogou
os filhotes do cachorro do seu José no rio?
Catarina não acreditou que Rapunzel poderia ser
responsável por tamanha crueldade e ignorou os ataques da
vizinha fofoqueira. Só percebeu o engano cinco anos depois,
quando encontrou a filha repetindo em uma galinha o mesmo
ritual que tinha com as bonecas. Ao ser surpreendida, Rapunzel
se transformou e partiu para cima da mãe com as mãos ainda
sujas de sangue.
Aterrorizada e sem reconhecer a filha, Catarina
conseguiu acertar um vaso de flores na cabeça da menina,
que desfaleceu na mesma hora. Enquanto olhava Rapunzel
inconsciente no chão, uma ideia assustadora tomou conta
de seus pensamentos: a de que talvez aquela criança indefesa
pudesse ser a causadora da carnificina que tirou a vida dos pais
biológicos alguns anos antes.
Decidiu que era melhor agir antes que a garota
colocasse fim a outras vidas. Lembrou-se da torre construída
a alguns quilômetros da vila e resolveu que o melhor seria
deixá-la vivendo afastada do mundo para evitar novas tragédias.
Catarina passou vários anos visitando a filha
diariamente para ter certeza de que ela e o resto do mundo
estavam seguros. A mãe conhecia uma entrada secreta para
a torre e assim garantiu que apenas ela teria acesso à agora
adolescente. Rapunzel transformou-se em uma jovem adorável,
de pele radiante e longos cabelos loiros, mas a personalidade
sociopata alternava momentos de docilidade com rompantes
de fúria.
Foi num desses momentos de puro encanto, enquanto
olhava perdida para o horizonte, que notou o homem que
cavalgava próximo à torre. Naquele momento, o príncipe Lucas
passeava pela floresta enquanto pensava nos detalhes de seu
casamento arranjado. Não gostava da ideia de se casar tão cedo
e ainda por cima com uma desconhecida, mas sabia que era
parte de seu dever como herdeiro do trono. Além do mais, o
fato de estar casado não seria empecilho para continuar vivendo
uma vida de solteiro, recheada de festas, bebedeiras e mulheres.
Quando notou a jovem na torre, Lucas pensou que
aquela era uma boa oportunidade de distrair a cabeça das
obrigações reais.
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— O que uma linda jovem faz sozinha em uma torre
perdida no meio da floresta?
— Estou de castigo. Minha mãe é uma bruxa má e
me deixa aqui isolada do resto do mundo. Fico feliz em vê-lo,
pois ando muito sozinha e infeliz.
até você?

— Se quiser posso te fazer companhia. Como chego

Rapunzel não sabia como chegar ao acesso utilizado
pela mãe. Pensou alguns segundos e teve a ideia de jogar suas
longas tranças para que o rapaz pudesse chegar ao topo.
O príncipe se animou com a ideia de passar algumas
horas com a jovem e começou a escalada assim que Rapunzel
jogou suas madeixas. Ao chegar ao topo da torre, Lucas não teve
tempo de elogiar o rosto angelical da adolescente. Em poucos
segundos, a jovem enrolou as tranças em volta do pescoço do
príncipe, que sufocou poucos minutos depois.
Os anos de isolamento potencializaram a fúria satânica
de Rapunzel. A garota ficou radiante ao encontrar uma pequena
faca no bolso de Lucas, já que não sentia uma lâmina entre os
dedos desde o dia em que a mãe decidira aprisioná-la na torre.
Algumas horas mais tarde, Catarina chegava para mais
uma visita à filha, quando notou o corpo retalhado no chão do
quarto. O grito de horror chamou a atenção de Rapunzel, que
virou-se para a mãe com um sorriso demoníaco nos lábios.
— Meu Deus! O que você fez, Rapunzel?
— Ora, mamãe, eu já te falei: gosto de saber como
eles são por dentro.
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A fada das sombras

Guilherme Schrago

O

s guinchos assustadores causaram a revoada de pássaros
nas imensas araucárias que margeavam o terreno próximo
ao abatedouro. O sangue vermelho e viscoso correu
da garganta aberta do porco rosado, em um rio caudaloso,
destinado a desembocar no lago quente e rubro que crescia
empoçado no chão. O homem retirou a faca, limpando-a na
perna da calça velha que servia de uniforme há bem mais tempo
do que ele conseguia se lembrar. O banho de sangue era apenas
mais um dia em sua rotina de trabalho na fazenda.
Ele deixou de lado a faca, utilizando-se do cutelo para
desmembrar o porco em pedaços, que posteriormente seriam
preparados e separados em pedaços ainda menores para facilitar
seu manuseio e preparo. O bom açougueiro sabe que a arte de
cada corte é fundamental para maximizar o aproveitamento
do animal. O esmero com sua arte o permitia sustentar com
algum conforto a família.
O porco estava completamente em silêncio e o sangue
já não corria mais pelo corte horizontal que unia suas orelhas,
quando as risadinhas surgiram atrás do barril de água. Não
fosse pela surdez que o debilitava desde os trinta anos de idade,
Jacob teria ouvido seus filhos escondidos no celeiro, observando
a cena.
Helga olhou para o bebê e seus olhos se encheram
d’água. Vinha sendo assim a cada manhã, desde que ele irrompeu
pelas suas carnes, sujo e barulhento, unido a ela por uma
tripa nojenta que se sentiu aliviada ao ver a parteira cortar.
Infelizmente, o elo não se desfez ali. Todos os dias seus berros
estridentes a chamavam de tanto em tanto, forçando-a a darlhe o seio para que sugasse sua vida aos poucos pelos bicos.
Não entendia porque se sentia assim. Seus dois filhos
anteriores trouxeram felicidade e amor. Olhava para o bebê e não
via nada diferente dos irmãos; o mesmo rostinho bochechudo,
as mesmas perninhas e bracinhos rechonchudos, ela apenas se
sentia diferente. Achou que a sensação passaria com o tempo,
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mas estava ficando cada dia pior. Sentia aquela presença cada vez
mais perto, observando-a do escuro. Uma melancolia profunda,
uma tristeza que roubava o brilho de tudo à sua volta em um
redemoinho de escuridão. A casa suja. Os filhos soltos o dia
inteiro. E o maldito bebê berrando por ela, forçando-a a deixar
a cama contra sua vontade.
vida.

— A culpa é sua. Você deixa que a coisa domine sua

A voz novamente. A presença física escondida no
escuro do quarto. Ela a visitava cada vez mais frequentemente.
Falava coisas. Verdades, ela sabia. Algumas vezes ficava bastante
irritada. Explicava como recuperar sua vida e como livrar-se
do estorvo. Como não obedecia, a fada das sombras, à noite,
punia-a, assobiando em seus ouvidos segredos amaldiçoados
e não a deixando escapar para o sono. Noite após noite, cada
vez mais forte.
— É o melhor para você. E para ele também.
Testou a temperatura da água da banheira e estava
morna o bastante para banhar o pequeno. Infelizmente, não
quente o bastante para cozinhá-lo.
— Eu sou papai. Você, o porco.
Os sorrisos infantis emprestavam alegria à brincadeira
dos irmãos, mas existia uma nuvem no olhar de um deles.
A ideia que não era dele, mas sim da moça das sombras. A
que cantava para ele dormir à noite. Que contava histórias
diretamente em sua cabeça. Histórias de aventuras, em que o
aço cortava carne macia como manteiga. A sensação de poder
e força. A força do pai.
Era tudo uma brincadeira. Como papai brincava com
os porcos. A faca afiada na cozinha. A sombra invadindo os
seus olhos. A tontura inebriando o seu pequeno cérebro como
um perfume adocicado e viscoso. Um perfume vermelho.
O grito a acordou do seu próprio pesadelo. Desceu
as escadas correndo e seus olhos pularam fora das órbitas com
a cena estarrecedora que encontrou na sala de estar.
O mais velho chorava copiosamente, caído ao chão,
enquanto o do meio soluçava em golfadas vermelhas pelo sorriso
que parecia estranho. Fora de lugar. O sorriso que não estava
em sua boca, mas abaixo dela, unindo orelha com orelha em
14

um rasgo familiar, que ela havia visto várias vezes na cabeça
de porcos.
— O que você fez? O que você fez?
Helga repetiu a pergunta para o vazio, enquanto
abraçava o corpo do seu predileto e sentiu sua respiração cada
vez mais fraca definhar até parar de vez. O menino em seu colo
olhou para ela uma última vez, assustado, antes de mergulhar
de vez na escuridão. Nas sombras. No reino da fada.
Ela virou-se para o outro filho, que de pé, imóvel e
com o olhar perdido, ainda empunhava a lâmina vermelha com
o sangue do irmão, balbuciando palavras que soavam como o
vento sussurrando na copa mais alta das árvores.
— Ela mandou, mamãe. Ela mandou.
Helga deixou cair o corpo vazio do seu filho no chão,
caminhou como uma tempestade de verão em direção ao outro
menino, que a observava assustado, tomou-lhe a faca das mãos
e a enterrou em seu peito, em um golpe forte e certeiro, que
trespassou o coração que ainda batia em seu peito como uma
ofensa ao irmão sangrado como um porco.
E ela viu a sombra se dissipar dos olhos mortos do
menino, no momento em que seu coração se calou. Uma fumaça
em forma de vespas voando em direção ao escuro. Ao mundo
da fada maldita. Ao escuro que ainda se escondia dentro do
seu próprio peito.
Sentou-se em meio às crianças mortas. O lago
vermelho empapando suas vestes antes brancas, dando um
tom colorido à sua desgraça. Deixou sua mente viajar pelo
ar pesado da sala e ouviu o chiado quase imperceptível. O
sussurro da fada das sombras. Ela dizia que um mundo melhor
a aguardava. Um mundo sem os tormentos dos fracos. Ela sabia
que era verdade. Estava livre.
A fada ainda cochichava em seus ouvidos, quando
se deu conta do silêncio. O abençoado silêncio que ela não
aproveitava desde o nascimento do bebê.
— O bebê.
A verdade esbofeteou seu rosto com a força de mil
gigantes. Ela sabia que o silêncio não era abençoado. O silêncio
era a fada caçoando dos seus desejos mais secretos. Correu
para a escada, deixando que os baques surdos dos seus passos
15

soassem como pregos na madeira. A sua cruz ainda precisava
ser carregada e sentia a coroa de espinhos rasgando sua fronte,
como picadas das vespas de fumaça negra.
Abriu a porta do banheiro, ouvindo ao longe as
gargalhadas da fada das sombras. Já não sentia a ira momentânea
com que apunhalou o filho assassino e nem o desespero profundo
com que abraçou seu preferido degolado. Sentia apenas o vazio
crescendo dentro do peito. O vazio das noites sem dormir e
dos pesadelos com a fada. Seus olhos viam coisas que achava
que não eram reais e a luz do sol parecia sumir em eclipses
instantâneos causados pelas sombras. As sombras que ela sabia
que vinham de dentro.
A água descia em um filete da torneira semiaberta,
como uma cachoeira desembocando em um lago do paraíso
perdido, deformando o reflexo do seu rosto no espelho. Ela
se viu no rosto de um monstro. Talvez não fosse sua imagem
deformada pelo filete, mas uma visão fiel de sua alma. Ela viu seu
rosto se transformando em uma máscara de dor insuportável,
quando seus olhos puderam ver através do reflexo no espelho
e encontrar o tesouro submerso no fundo do lago.
***
Jacob retornou de mais um dia de trabalho. Seu corpo
cansado e dolorido pelas pesadas tarefas do campo ansiavam por
comida e uma boa noite de descanso. As coisas não andavam
muito bem em casa. Desde o nascimento do bebê não conseguia
reconhecer Helga. Sua esposa parecia infeliz.
Parecia mais que infelicidade, embora ele não
conseguisse entender suas razões. O bebê era perfeito, saudável,
bonito. Uma bênção de Deus. E a mulher agia como se houvesse
sido amaldiçoada. Ele achava que tudo iria se acertar. Ela voltaria
à razão em breve.
Entrou na sala ainda tomada pelas sombras e levou
alguns segundos para trazer luz ao ambiente. A claridade
penetrou, revelando muito mais do que ele esperava ver. Vomitou
o pouco que tinha dentro do estômago vazio e sentiu a tontura
tentar derrubá-lo ao chão, mas evitou a queda, apoiando-se no
sofá e tentando manter seu corpo de pé apesar das pernas de
macarrão. Não conseguia entender o que havia acontecido ali.
Assim que conseguiu retomar o tênue controle, correu rumo às
escadas buscando no segundo piso o que ainda poderia restar
de sua vida destruída. Já não restava mais nada.
16

Sentado ao chão do banheiro, não conseguia mais
chorar. A chacina dos irmãos na sala de estar havia sido apenas
o primeiro ato da tragédia. No banheiro, encontrou seu filho
caçula no fundo da banheira e a esposa pendurada por um
lençol enrolado em seu pescoço. Compartilhavam a cor roxa e
os olhos esbugalhados que Jacob não conseguiria mais retirar
da sua cabeça, ainda que vivesse por mais cem anos.
Não precisava se preocupar com isso.
A mulher que o chamava das sombras, em um sussurro
que soava como o canto do vento na copa das árvores mais altas,
tinha outros planos para ele.
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A manta de chumbo

Jacqueline F. Silva

U

ma família muito pobre possuía dois filhos, um garotinho
com uma perna defeituosa, chamado Soldier, e uma
bebê apenas três anos mais nova chamada Mio, ambos
muito unidos, o garotinho não a tirava do colo, mesmo com as
reclamações constantes da mãe. A família não possuía dinheiro
para comer, o pai mal conseguia manter o emprego, a avó
vendia tecido na rua como única fonte renda, porém, ela havia
morrido a alguns dias. Famintos e sem outra opção de prover
seu sustento, pediram ajuda à Bruxa da região. A criatura era
bonita externamente para esconder seu interior obscuro dos
moradores da vila.

Ela ouviu o casal atentamente e lhes entregou muito
ouro, mas em troca pediu o seu filho, de apenas quatros anos.
A mãe não se importou nem um pouco, sempre teve ciúmes da
conexão entre o filho e a pequena Mio. Soldier chorou muito,
agarrado à sua pequena irmãzinha, todavia seus pais a puxaram
de seus braços, enquanto a Bruxa arrastava o pequeno garoto,
que sem opção saltitava aos tropeços atrás da mulher. Ele olhou
mais uma vez para trás, vendo os pais com olhos brilhantes e
felizes com o ouro em suas mãos.
Seus dias eram muito desconfortáveis. Ele dormia em
uma cama dura de chumbo, precisava aprender a se equilibrar
em um pé só, caso não conseguisse apanhava da mulher ou
ficava sem comida. Anos se passaram até que aprendeu a se virar
sozinho, cortou bem fundo um terço de perna e prendeu uma
barra retirada da cama, por garantia ainda a amarou e colou.
Foi um processo doloroso, porém, possuía muletas presas aos
pés deixando as mãos livres. Vendo a transformação da criança
em um jovem forte, a Bruxa o vendeu, colocando-o em um
trem de órfãos para outra cidade.
Mesmo distante, ele sonhava com sua pequena
irmãzinha, uma tristeza enorme o consumia ao pensar nela,
apenas um bebê na época, não deveria reconhecê-lo atualmente,
mesmo se cruzasse seu caminho. As lágrimas ameaçavam cair,
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entretanto, ele as segurava fortemente. Não podia demostrar
fraqueza naquele ambiente estranho. Em segredo, formava um
rosto para a pequena, imaginava ondas escuras caindo em seus
ombros e um sorriso doce no rosto.
Foi colocado em fila em frente a uma parede da
estação, um homem de cara emburrada o olhou de cima a baixo.
— Acho que esse me serve! — disse para a mulher
do trem, novamente dinheiro foi trocado de uma mão a outra
e ele arrastado, agora para longe da Bruxa, usava um pedaço
de madeira para lhe auxiliar nos degraus e continuou com ele
o caminho inteiro. — Você é aleijado, mas deve servir para o
que planejo, é igual meu filho, podem se passar por gêmeos!
O homem andava parecendo flutuar em cada passo, o
jovem Soldier, agora com seus dezesseis anos, andava calado atrás
dele. O velho não parecia se importar, continuou tagarelando
até chegarem a uma pequena fazenda no interior. A mulher do
homem o olhou horrorizada. Desceu as escadas gritando:
assim?

— Ele não tem uma perna! Como quer que seja útil

— Eu sou muito bom, senhora, com trabalho de
fazenda, sei carregar peso e fico em pé muito bem — decidiu
falar pela primeira vez em anos, sua voz sou rouca e estranha
em seus ouvidos. Para provar, jogou a madeira que o auxiliava
e deu alguns passos, a mulher ficou admirada.
— Qual seu nome, meu jovem?
— Soldier, madame.
— Ainda é educado, quase me dá pena mandá-lo
para morte, mas meu filho importa mais que um jovem sujo
de sabe-se lá onde.
O rapaz ficou tão chocado com o início da frase que
ignorou as ofensas dirigidas a ele. Em seu estado normal teria
rebatido as falas maldosas, mesmo que na própria cabeça,
todavia seu cérebro parecia não funcionar, ele seria dado para
a morte! A confusão o dominava, queria entender como fora
parar ali, por que ele seria morto, tudo rodava em sua mente,
deixando-o tonto.
O casal não falou mais nada, a mulher o levou para
cima e lhe deu um banho, apesar das reclamações do rapaz.
Vestiu-lhe com as roupas do filho e o arrastou para uma inspeção
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militar. Ele fora mandado para a guerra em nome do filho do
casal, assim não teriam um filho preso ou morto.
O rapaz fora mandado para um navio, não havia
mais escapatória, seu destino fora selado. Em silêncio, fazia
uma prece na proa do navio, imaginava sua pequena irmã. O
que ela fazia naquele momento? Desejava cada vez mais vê-la
novamente.
Um solavanco seguido de uma explosão o derrubou
do navio, foram atingidos no meio do caminho até o campo de
batalha, enquanto caía na água podia ver outros também sendo
jogados para fora ou pulando, o desespero era predominante e
o navio afundava rapidamente. Mesmo com o peso do chumbo
em sua perna defeituosa, Soldier nadou até um rapaz e o ajudou
a subir em um pedaço do navio.
Antes que o jovem pudesse lhe agradecer, Soldier foi
puxado para baixo e ali seu corpo ficou até sobrar apenas ossos
partidos pelas correntes marinhas. Sua falsa perna metálica
foi levada por um pescador, nada mais nada menos que seu
próprio pai. Sem que o rapaz soubesse, sua antiga família havia
se mudado para uma cidade no litoral, após gastar todo o ouro
que ganharam outrora. O homem já desanimado e sem dinheiro
algum, voltou para casa com a barra de chumbo, sem perceber
o fantasma do filho logo atrás dele.
O jovem Soldier viu sua irmãzinha, agora uma jovem
de grandes olhos amendoados. Ficou admirado e tentou abraçála, porém sem sucesso. Quando Mio viu a barra na mão de seu
pai, a pegou e levou para o quarto, ali pegou uma foto antiga
do irmão usando uma barra bem parecida — mal sabia ela se
tratar da mesma. A jovem chorou em frente à fotografia dada
pela Bruxa anos atrás, única coisa que possuía para se recordar
do irmão. Ela derreteu a barra e em questão de semanas a
transformou em um fio muito fino e teceu uma manta pequena,
parecida com seda prateada.
Vendo o trabalho lindo da filha, a mãe obrigou a
jovem a vender a manta para trazer algum sustento para a
família. Mio se negou de início, porém ficou sem escolha ao
ouvir as ameaças da mãe.
A noite era fria, não havia ninguém nas ruas, todos
estavam aquecidos em suas casas saboreando um jantar delicioso.
O cheiro da comida nas ruas deixava Mio salivando. Cansada
e sabendo que não poderia voltar para casa sem dinheiro, a
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jovem de treze anos dormiu em uma rua sem saída, com apenas
a manta fria para lhe cobrir.
Vendo sua irmã, com grande tristeza, Soldier a
envolveu para tentar esquentá-la. Para sua surpresa, horas
depois a jovem abriu os olhos e o viu:
— Você voltou para mim! — a voz de Mio era tranquila
combinando com o seu sorriso.
— Eu lhe prometi que voltaria.
Ambos riram e se abraçaram, decidiram fugir e se
esconder em alguma casa abandonada perto da praia, levando
a manta de chumbo que os unira.
No dia seguinte, um corpo congelado de uma jovem
foi encontrado em uma rua sem saída, mas não havia uma manta
sobre ela. Entretanto, muitos moradores da região juraram ver
uma manta metálica nos ombros de dois jovens, um rapaz mais
velho de uma perna só e uma moça de olhos grandes, ambos
olhando o mar da varanda de uma casa abandonada. Esses
mesmos moradores juram que esse mesmo casal misterioso
pode desaparecer e reaparecer em um piscar de olhos.
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A menina da floresta

Marlos Marques

C

omo nascem maldições senão através do irrompimento
controlado de antigos ódios humanos represados? Uma
enxurrada viva de frustrações e rancores cumulativos
orientando-se na direção de algum catalisador que as conduza
ao mundo.
E o que poderia uma pobre órfã fazer contra a
animosidade calcada em antigas crenças de uma cidade inteira?
Essa história começa na solidão da floresta, onde nossa
pequena menina sustentava-se por si própria. Aprendera com
a finada mãe a criar animais e eventualmente degolá-los, bem
como colher das boas árvores para se alimentar. A seguir os
cheiros corretos e proteger-se dos sons errados, a manter o fogo
aceso e bloquear o acesso estranho, a estocar para o inverno
e a camuflar-se dos lobos. A costurar e cerzir para manter-se
vestida e, sobretudo, dançar para alegrar-se.
E, com o tempo, mesmo sendo este curto, sobrepujara
a mentora em tais habilidades.
Descobrira novos frutos, bem como provocantes
sutilezas inconclusivas nos odores da mata, improvisara novos e
imaginativos usos para os animais que não envolviam a morte,
descobrira como ludibriar os barulhos maléficos, inventara
novas técnicas de manutenção do calor e suas roupas agora
eram tingidas. E sua dança! Bem, esta não era mais íntima; a
expandira para o seu redor.
Até que um dia cansou-se do vento e do falatório
dos animais.
Fazendo-se bela, ou assim o pressupôs, chamou a
atenção da riqueza. Uma velha e infeliz senhora a adotou como
filha, arrastando-a numa ostentosa carruagem até a cidade
próxima. Instalou-a em sua espaçosa casa, onde a comida era
farta e o fogo, como sempre, vermelho.
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Conversava e acompanhava sua mãe adotiva em
passeios agradáveis e estimulantes. Era apresentada a toda
sorte de humanos. Comerciantes, contadores, funcionários da
comunidade e até a um padre.
Nossa protagonista não percebeu, ou então ignorou,
que ao exalar inocência, exotismo e virilidade deslocava-se para
o centro das atenções de novos predadores.
E sem mais precisar do bosque, rendeu-se aos aromas
humanos. E os barulhos, destituídos de sua maldade intrínseca,
tornaram-se insossos.
Os animais arrebanhados, privados de sua
individualidade especial, não mais se comunicavam. Embora
o fogo, em sua vermelhidão, ainda vicejava incólume.
Entre novas amizades, recentes aprendizados,
desconhecidas bondades e imortais malefícios, nossa pequena
novamente voltou-se para sua nunca esquecida fuga.
Nos bailes da cidade, não precisava mais dançar para
a noite, sem retribuição. Flutuava agora no salão sob a atenção
de uma miríade de olhares. Alguns envoltos em admiração,
mas muitos outros apenas alimentando o alertado rancor que
conduz o presente relato.
E uma coisa que sabemos acerca dos humanos é
que um pouco de mal sempre vence, independentemente da
quantidade de bem.
Em seus sonhos, nossa menina queria apenas soltarse. Imaginava-se oscilando entre pedras e arbustos, tremulante
e extasiada na direção de um arrebol escarlate, transpirando
sangue e buscando a antiga chama.
Clamada à realidade, tal representação onírica
estabeleceu esta habilidade como seu modo de expressão; por
entre as passagens do pequeno povoamento sua incansável
disposição, concatenada com sempre coreografados passos,
foi recebida com alegria saudável.
Tal sucesso social acabou por alçar esta aptidão
momentaneamente inconsequente à modelagem de sua
personalidade.
O bailado de seus pés expressava mais coisas que o
movimento de sua boca. Um sapateado ágil entre as vielas do
mercado poderia demostrar um agradecimento, enquanto um
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ritmo forte e descoordenado ao bater os pés provavelmente
significava descontentamento.
Mas quando a velha dama morreu, deixando-lhe a
casa, um certo estranhamento em relação à inquieta filha adotiva
tomou conta dos presentes durante o enterro.
A ininterrupta agitação de seus pés constituía
um óbvio desrespeito a rituais mais longevos, infelizmente
desconhecidos em sua essência para uma órfã criada ao léu.
Seu alegre balé passou a ser questionável. O tripúdio animado
que a todos agradava começou a ser visto como suspeito.
As coisas só pioraram quando, numa graça não
compromissada, alardeou que seus pés não mais respondiam
a suas ordens.
A antiga cólera, até então adormecida e contida,
despertou.
E quando tentou explicar, no auge da pirraça, que sua
atual condição a impedia de acompanhar o culto de domingo,
foram obrigados a chamar o pároco.
Este nada mais fez que sua obrigação ao exorcizar o
motivo do descontrole, abençoando os pés de nossa brincalhona
menina.
Concluído o ritual, todos manifestaram seu interesse
em vê-la no próximo domingo.
Mas foi aí que algo estranho aconteceu.
Viu-se ela novamente dançando no meio da floresta,
tal como em seus devaneios do sono, mas dessa vez estava
acordada, podia constatar. Em frenesi, extenuada e com o
coração a explodir, atirava-se aos galhos e pedras que a faziam
sangrar. Feria-se, tropeçando por entre escuras passagens e
esbarrando em troncos ancestrais.
Aquele arcaico bosque não mais poderia lhe proteger.
O mal finalmente achara sua válvula de escape naquela
encenada cerimônia.
No domingo seguinte, em farrapos, chorando,
debilitada e amedrontada, nossa heroína até tentou chegar até a
igreja. Os presentes, observando-a à distância, perceberam então

25

que algo muito ruim se manifestara, algo além da habilidade
do sacerdote e seus pequenos truques.
O dano já fora feito, irreversível.
Em meio a tantos acontecimentos inusitados, era a
hora do pragmatismo. E naqueles tempos este só poderia se
manifestar através do carrasco e seu machado.
Enquanto o público urrava em estupor, em meio a
gritos, cânticos e humanidade, duas canelas de uma adolescente
assustada foram convenientemente decepadas em prol de uma
antiga ordem.
Uma coisa curiosa fez-se então por acontecer.
Banhados em sangue, os dois cotocos começaram a se
mover. Para incredulidade geral simularam, dentro da medida
do possível, um compreensível desacato à multidão.
Lépidos, esquivaram-se por entre a turba, que
horrorizada abriu passagem às duas pequenas abominações.
E diz-se que ainda andam pela floresta aqueles dois
pequenos pés calçados, tingidos por sangue inocente.
Aqueles dois sapatinhos vermelhos.
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A mulher do pescador

Cacyo Nunes

O

pescador e sua esposa viviam em uma casinha de gravetos
na beira da praia. Todos os dias, o pescador se levantava
junto com o sol, entrava em sua pequena embarcação
de couro curtido, pegava a vara de pescar que ele mesmo fez e
remava mar adentro para trazer peixe para o seu prato e para
o dela.
Porém, houve uma vez que percebeu que o mar havia
se enchido de uma coloração dourada, viva e cintilante. Tomado
de otimismo, o pescador lançou seu anzol ao mar, certo de que
hoje seu pequeno barco voltaria para casa farto de alimento.

E, realmente, não levou muito tempo até que ele
sentisse a linha puxando. Mas o pescador puxava de volta
com todas as suas forças e mesmo assim não conseguia trazer
o anzol. Só havia uma explicação: ele havia fisgado o maior
e mais saboroso peixe dos mares e ele e sua esposa teriam
comida garantida por dias, meses! Então, ele buscou até o
último de suas forças, cerrou os olhos do esforço e, com um
último puxão, trouxe para dentro do barco aquilo que seu anzol
havia encontrado.
Mas assim que ele abriu seus olhos novamente, teve
que segurar um grito de pavor. Ele tentou se afastar ao máximo
daquilo que agora estava amontoado ao chão de seu barco, mas
não havia muito para onde fugir. Pois o que ele tinha diante de
si tinha cheiro de peixe, tinha escamas de peixe, mas não era
um peixe. Mil escamas cinzentas recobriam um corpo com as
formas de um homem miserável e desnutrido. O anzol havia
perfurado o braço esquerdo dele, furando pele e arranhando
osso já que não havia ali muita carne. O pescador temia — não,
desejava — que o pouco sangue que escorria pelo ferimento
fosse o último que aquele ser doente ainda tivesse.
Mas nisso o pescador se enganou. Passados alguns
poucos minutos, a criatura se apoiou nas laterais do barco e, com
muita dificuldade, se ergueu, virando o rosto para o pescador
e encarando-o nos olhos, e o pescador viu que aquelas faces
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eram sobretudo humanas. A criatura olhou para o anzol que
perfurava seu braço e agarrou as bordas do barco com mais força,
se preparando para o que teria que fazer. Sem emitir nenhum
som de dor ou protesto, o ser agarrou a base do anzol com a
mão do braço bom e o deslizou por dentro do ferimento, até
removê-lo todo do furo que ele havia feito. E foi então que o
ser lançou o anzol, manchado de seu próprio sangue, aos pés
do pescador, que dele era dono. O pescador guinchou de medo,
mas o ser o encarou no fundo de seus olhos, e disse:
— Rogo-te que não me faças nenhum mal, meu amigo,
pois eu também não nutro nenhuma má intenção contra ti. Já
fui um príncipe entre os homens e conheci tanto a guerra dos
fortes quanto a magia dos sábios, mas uma maldição me obrigou
a nadar pelos mares e nunca mais pisar nas terras de meu reino.
Deixe-me voltar para o mar e te deixarei voltar para a terra.
Isso pareceu ao pescador tudo o que ele queria ouvir,
e ele quase concordou instantaneamente, mas então ele pensou
mais um pouco. Se ele havia realmente encontrado um príncipe
mágico como os das histórias, então alguma coisa poderia disso
advir. Então, o pescador fingiu controlar seu medo, estufou o
peito tanto quanto podia e respondeu:
— Tudo bem, eu não irei te ferir novamente. Mas se
Sua Alteza Real é realmente um mago, então eu acredito que
o príncipe poderia retribuir a hospitalidade que eu lhe dei de
dividir o barco comigo. Pois acontece que eu e minha esposa
sempre vivemos numa miserável casinha de gravetos; se o
príncipe pudesse ter a bondade de nos dar uma cabana mais
confortável e mais sólida, como as dos camponeses das colinas,
então eu seria muito agradecido.
O pescador se arrependeu no momento em que
terminou de dizer aquilo. O que havia dado nele, para querer
brincar com a sorte e desafiar dessa forma aquele animal que já
acreditava ser bondoso ao deixá-lo viver? O príncipe estudou
profundamente o pescador, e quando o pescador pensou que
ele o atacaria, o príncipe respondeu:
— Vá para casa, meu amigo, pois sua esposa o espera
em sua cabana. — E saltou no mar e submergiu, deixando um
pequeno rastro de sangue atrás de si.
O pescador remou velozmente de volta para casa, sem
acreditar que havia sobrevivido. Mas quando seu barquinho de
couro atingiu novamente a areia, foi para encontrar um chalé
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de pedras onde antes estava sua precária habitação. Sua esposa
veio ao seu encontro, maravilhada para lhe contar a novidade,
mas o pescador sorriu e lhe disse que ele já sabia:
— Pesquei um príncipe amaldiçoado, e ele nos deu
esse pequeno presente.
E então o pescador e sua esposa entraram na cabana e,
como o dia já estava no fim, eles se deitaram numa confortável
cama de penas, a primeira de suas vidas.
Mas, apesar da alegria inicial, a mulher do pescador
agora estava pensativa, ali deitada, encarando o teto da cabana.
Ela nunca havia experimentado algo tão bom, e agora sentia uma
ânsia por mais. Ela acordou o marido ao seu lado e comentou:
— Meu amor, isso que o príncipe nos deu não foi
bondade alguma. Ele tão somente deu-nos esmolas, pois ele foi
príncipe, senhor de muitas terras! Se ele é um mago, ele poderia
ter-nos dado um grande castelo, com serviçais que fizessem a
nossa vontade. Ele poderia ter-nos feito rei e rainha!
— Meu amor, você está discutindo o que poderia ter
sido. O pedido que tínhamos já foi gasto, e muito bem gasto,
pois agora temos um teto sólido acima de nós.
— Você pensa tão pequeno! Meu amor, amanhã você
encontrará aquele príncipe novamente e pedirá a ele para que
reinemos em nosso castelo!
Um tanto contrariado, no dia seguinte, o pescador
remou até aquele mesmo ponto do mar, mas ele notou que
agora o mar estava tingido de um azul melancólico. O pescador
pegou na mão a vara e o anzol, mas logo descartou a ideia; não
é assim que se pede um favor. Pondo suas ferramentas de lado,
ele clamou ao mar:
— Príncipe dos mares, aqui voltei, pois minha esposa
tem um favor para pedir.
Logo que ele disse isso, ele viu uma mão cinzenta
e escamosa agarrar a lateral de seu barco, mas era uma mão
carnuda, forte e saudável, e assim era o príncipe que a ela
se seguiu; ele parecia algo rejuvenescido. E então o príncipe
inquiriu:
— Em que posso ajudar, meu amigo de terra firme?
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— M-minha esposa… p-perdão… minha esposa
imaginou se Sua Alteza Real não poderia nos coroar rei e rainha,
e nos dar um castelo para morar.
— Vá para casa, meu amigo, pois sua rainha o espera
em seu castelo. — O príncipe respondeu simplesmente, e saltou
do barco, sumindo nas ondas.
O pescador obediente remou velozmente de volta
para a casa, mas antes de chegar à praia ele já percebeu que um
grande palácio assomava à distância. E quando ele finalmente
chegou, viu que o castelo era feito de grandes tijolos de pedra,
que havia estandartes em suas paredes e bandeiras em suas
torres. E então sua mulher veio recebê-lo, trajada como uma
verdadeira rainha, e ela o levou para dentro e lhe deu manto e
coroa, e quando ele voltou para fora, viu que seu pequeno barco
de pesca agora era um grande veleiro, com sete voluntariosos
rapazes para auxiliá-lo.
E então a noite caiu e eles se deitaram em uma cama
dourada, e o rei pescador estava tendo o sono de sua vida, até
que no meio da noite sua rainha o acordou:
— Meu amor, isto tudo foi apenas um teste meu. Agora
sabemos que o príncipe dá tudo aquilo que lhe pedirmos e que
podemos usar isso para ter cada vez mais! Existem muitos reis e
rainhas no mundo, tantos que não se pode contar. Agora, se eu
fosse… e se eu fosse papisa? Conhecida e admirada em todos
os reinos, soberana sobre todos os homens!
— Mas, meu amor, o problema é exatamente este. Só
pode haver um papa de cada vez na cristandade, e o príncipe
nada pode fazer quanto a isso.
— Ele pode e ele vai, pois rainhas mandam e príncipes
obedecem! Amanhã você o encontrará e pedirá, não, você
ordenará, que ele me torne papisa!
E no dia seguinte o pescador zarpou em seu grande
veleiro, mas o barco parecia se sujar com o mar, avermelhado
e lamacento. Mas eles chegaram àquele mesmo ponto do mar,
e o pescador clamou:
— Príncipe dos mares, aqui voltei, pois minha esposa
tem um favor para pedir.
Mal o pescador falou isso, todos sentiram um baque no
veleiro e perceberam que um ser de dimensões sobre-humanas
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estava empoleirado na amurada. Com músculos maiores que
os de um touro e largas barbatanas nos braços, o príncipe dos
mares ali estava, e então ele falou:
— Em que posso ajudar, meu amigo de terra firme?
— Imploro-lhe mil perdões por lhe incomodar ainda
esta vez, meu príncipe, mas minha esposa se perguntou se você
poderia dar a ela o título de papisa.
— Volte para casa, amigo, pois o papa está morto e
sua papisa o aguarda em seu trono — o príncipe respondeu, e
então saltou novamente para o mar, e o veleiro inteiro tremeu
com o impacto, e o pescador temeu que ele fosse virar.
Mas isso não aconteceu e o pescador prontamente
ordenou que seus sete marujos ajustassem as velas e navegassem
de volta para o castelo. Mas quando eles chegaram lá já não
havia castelo, e sim uma gigantesca catedral de branco cintilante,
e quando o pescador nela entrou, viu, no alto de trinta e três
andares de ouro, um trono, e de lá desceu a mulher do pescador,
vestida com cruzes de prata, e ela dançava nos degraus com
alegria. Aos pés da escadaria havia reis que pediam a ela a sua
bênção, e ela lhes negava e ria alto. E então o pescador foi ter
com sua esposa e lhe disse:
— Que bela coisa, saber que você é agora a papisa
dos cristãos!
Mas ela o encarou de volta com um olhar negro e
doentio, e cerrou seus pulsos cheios de anéis de diamantes, e
vociferou para ele:
— Cale-se, tolo insolente! De que me adianta ser
papisa, se não posso impedir o sol e a lua de nascerem ou se
porem? Você volte para aquele príncipe agora, e leve a minha
ordem de que ele faça de mim uma deusa entre as estrelas!
— Mas, meu amor, você pede o impossível, nem ele
seria capaz de fazê-lo…
— Como ousa questionar as ordens da suprema
soberana dos mortais? Se você não vai ir até ele de boa vontade,
então virá como prisioneiro, e eu irei junto!
E então uma dúzia de guardas cercou o pescador, o
algemou e o arrastou para dentro do veleiro que até tão pouco
atrás era seu, e seus sete marujos velejaram conforme a vontade
da papisa. A lua já ia alta no céu, o mar estava trajado de negro
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e logo fortes ventos sopraram de mais além, e relâmpagos
percorriam as nuvens mais acima. Mas, mesmo assim, a papisa
fez um de seus homens levar a espada ao pescoço do pescador,
que teve de dizer:
— Príncipe dos mares, aqui voltei, pois minha esposa
tem um favor para pedir.
E então o mundo inteiro tremeu em suas fundações,
e os marujos gritaram de medo quando perceberam que uma
grande montanha cinzenta se erguia das profundezas, logo ao
lado do frágil veleiro deles. Mas eles perceberam que aquela
não era montanha nenhuma quando ela os encarou com olhos
vermelhos e cruéis que eram capazes de penetrar até o cerne da
alma. O príncipe trazia como cetro um mastro arrancado de
algum outro navio e, como capa, um manto de couro humano.
E então o príncipe falou, com uma voz cortante que daria medo
até aos demônios do inferno:
— Em que posso ajudar, meu amigo de terra firme?
Mas quem respondeu não foi o pescador. Antes que
ele pudesse dizer qualquer coisa, sua mulher, a papisa, saltou
à frente e vociferou contra o príncipe:
— Eu te ordeno que faça de mim a deusa do sol e da
lua, para que eu possa pôr um fim à sua insolência!
— Pois, então, hoje vocês não precisam ir para casa,
pois é aqui que seus túmulos os aguardam — o príncipe falou,
e então ele ergueu seu cetro aos ares, e o desceu contra o veleiro
com a fúria de todos os oceanos, e o mundo se tornou um
turbilhão de águas negras que rodopiavam e invadiam a boca e
as narinas do pescador, e ele arfava e relutava mas seus pulmões
estavam tomados pela ira dos mares, e seu medo não o deixava
abrir os olhos, mas quando sua consciência começou a falhar e
ele quis ter ainda uma última visão da vida, ele abriu os olhos
e viu que sua mulher teve uma sorte pouco melhor que a sua.
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A rainha de espinhos

Sophia Gaspar Leite

D

iferente das outras, a floresta do Norte gostava de
silêncio e assim se conservava, imóvel e sem vestígios
de vida. As pessoas de Stronghall diziam que ela estava
morta, mas Talia sabia melhor. Ela entendia que as árvores
na verdade estavam caçando, espreitando intrusos com olhos
frios e invernais, empunhando suas raízes espiraladas como
armas que perfuravam o solo negro com seus espinhos. Afinal,
na terra de seus ancestrais havia magia, boa e ruim, vivendo
em harmonia até que alguém fosse estúpido o suficiente para
perturbar o balanço. Exatamente como o rei havia feito.
Parou de andar e respirou fundo, sentindo que a
jornada havia destruído suas botas e agora a neve assolava
seus pés. Esperou a dor aliviar para ajeitar a pele ao seu redor
e encarou a bruxa com o cajado de madeira mais à frente. A
anciã usava um esqueleto de cervo na cabeça e mais parecia
animal que gente, tornando-se uma sombra distorcida em
meio à tempestade.
— É logo ali em frente. — Pôde ouvi-la gritar.
Pensar que havia feito aquele caminho várias e várias
vezes antes com seu pai, por motivos tão diferentes, reacendeu
sua decisão e a fez acelerar o passo em direção ao círculo de
rochas, o local sagrado de seu povo. Ninguém sabia ao certo
quem o havia erguido. Alguns diziam que foram seres mágicos,
outros, uma tribo extinta. Mas qualquer que fosse a sua origem,
a formação havia visto o nascer do clã da floresta e também
presenciado sua queda pelas mãos do tirano que agora sentava
no trono.
— Quer mesmo fazer isso?
Ela ergueu os olhos para a bruxa.
— Sim. Foi minha culpa a chacina do meu povo. Se
eu não tivesse me aventurado pelas terras proibidas e conhecido
aquele covarde, nada disso teria acontecido.
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— E se o sol não tivesse nascido ao leste e a lua não
tivesse subido ao anoitecer, também teria seu destino sido
outro? Não. Eu previ nos ossos desde seu nascimento, Talia,
filha do Norte. Sua morte era inevitável, assim como a queda
de sua família.
— Mas não foi uma morte. Eles envenenaram aquela
roca e tiveram a ousadia de me entregar como presente. Eu só
posso imaginar a reação de meus pais quando me encontraram
caída no chão, aparentemente sem vida e segurando aquilo. O
desapontamento e a dor que devem ter sentido ao descobrir
que tive contato com nossos inimigos é imensurável.
— Os homens das montanhas se vestem e empunham
ferro como arma, vivem por ele e são ambiciosos. Está claro que
pensam da mesma maneira corrompida que o metal que tanto
adoram. Foi um plano nefasto que você não poderia prever.
— Eles aproveitaram meu funeral para atacar! — Ela
fez um gesto brusco. — O rei e seus filhos, um deles inclusive
sendo o homem que pensei que me amava! E depois eles…
Quando eu acordei, eles estavam…
A bruxa não se mexeu quando Talia perdeu a voz,
deixando o lamento ser levado pelo vento. Observou-a tocar o
próprio corpo e apertar o vestido com raiva, como se sentisse
nojo de si mesma. Como se ainda pudesse sentir o abuso dos
outros.
— Você é bela e beleza é a pior maldição possível
para uma mulher em meio aos homens. O que eles fizeram
com você não foi sua culpa.
Ela não respondeu, cerrando os punhos.
— Meus pais me criaram para ser uma guerreira.
Para que eu tivesse astúcia, inteligência e soubesse lutar com a
mesma facilidade com que danço. Me ensinaram músicas de
batalha e táticas de guerra! No entanto, aqueles demônios me
reduziram a nada. A um brinquedo morto!
— E eles pagarão por isso.
Talia voltou a encarar o círculo ao seu redor. Tateou
o cinto e pegou uma adaga, estranhando o próprio reflexo na
lâmina. A garota que fora um dia, a que acreditava em fadas
e que corria escondida entre as árvores, havia sido enterrada
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com o resto de seu povo. Quem havia ficado, ela ainda estava
por descobrir.
— Eu nunca mais vou ser capaz de sorrir, não é?
A bruxa tombou a cabeça para o lado. Entendia bem
o limite de suas habilidades de cura e só podia lamentar. Havia
feito o que podia pela filha da floresta, mas algumas feridas
jamais seriam fechadas, marcadas além do plano físico.
— Depende de você.
— Acha mesmo que isso vai dar certo?
— Seus oponentes são amantes do poder, mal sabendo
que ele não é fiel a ninguém. O ritual não tem erro. — Ela
ergueu o cajado e apontou para o crepúsculo. — Os espíritos a
tornarão irresistível para o jovem príncipe e ele fará tudo o que
você pedir, inclusive matar a própria família. Mas terá que agir
com cuidado. Magia somente pode lhe levar até certo ponto.
— É tudo o que preciso.
— Então está na hora.
Talia concordou e apertou a adaga com força,
preparando-se para caçar. O primeiro sacrifício foi para o sol,
para que ela tivesse a força necessária para o que precisava fazer.
O segundo, para a lua, para que seu espírito não perdesse o
caminho e chegasse onde precisava estar. Já o terceiro, foi para
os deuses sombrios, para que sua vingança envenenasse as terras
e apodrecesse o sangue de seus inimigos, contrabalançando as
vidas que haviam sido roubadas e transformando-a naquilo
novo que ela precisava ser.
— Não tenha medo.
— Eu não tenho. — Talia esperou que a canção da
bruxa ecoasse pelas rochas e chegasse até os cantos mais sinistros
da floresta, chamando por seres inomináveis e antigos. Fechou os
olhos, respirando fundo, e quando os abriu, o esqueleto cornudo
a encarava em expectativa. Reunindo coragem, ela ergueu a
adaga e fincou-a em seu próprio peito, abraçando as trevas.
***
Alexander, príncipe de Stronghall, estava habituado
a visões de morte. Não era incomum acabar o dia ensopado de
sangue, em meio a um campo de batalha e cercado de cadáveres,
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mas daquela vez havia sido diferente. Daquela vez não havia
tido tambores ou gritos, apenas um arfar surpreso quando a
lâmina perfurou a barriga do irmão. Ele torceu o cabo e viu a
luz sumir de seus olhos, se apressando em sair pelo corredor
assim que o quarto voltou a ficar em silêncio. Atravessou o salão
principal e foi até o jardim, tentando se esquivar dos olhares
acusadores das estátuas e dos corpos dos guardas envenenados
em seu caminho.
— O que eu fiz? — sussurrou quando chegou embaixo
do carvalho e suas pernas falharam, fazendo-o cair no chão. —
Meu irmão, o que eu fiz...? Uma morte de covarde ainda por
cima, o que eu...
— Você fez o que lhe foi pedido e nada mais do que
já havia feito antes.
Ele ergueu os olhos e sentiu o coração acelerar com
a visão da donzela de cabelos dourados e lábios vermelhos.
Soltou um misto de risada e choro, reagindo a ela como um
penitente em presença de pecado.
— Minha dama, eu temo que assinei minha perdição
com o sangue que derramei. Por que me pediu isso? Eu podia
ter lhe dado tudo, diamantes, seda e até continentes. Por que
teve que cobrar um preço tão alto por seu amor?
— Todos nós temos que pagar um preço por amar
alguém. Eu paguei e agora, você.
— Eu não entendo o que está acontecendo. Eu fecho
os olhos e vejo seu rosto, tento comer e só consigo sentir seus
lábios. O ar é seu perfume e qualquer som se transforma em
sua risada. Por que isso não para? Por que eu não tenho paz?
— Porque você não merece.
— Estou ficando louco?
— Está.
O príncipe soltou um choro baixo e se encolheu,
abraçando a si mesmo como se sentisse dor. E estava. Seu coração
não era mais seu e batia em desespero nas mãos frias de outra
pessoa. Ele tentou se levantar e caiu novamente, olhando para
a mulher com hesitação. Por um segundo, a lua iluminou onde
estavam e ele conseguiu ver a verdade por trás do feitiço. Então
a reconheceu.
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— Você…? Os selvagens da floresta de espinhos…?
Talia concordou, fitando as luzes do castelo.
— Em carne, osso e o que mais restou.
Alexander balançou a cabeça, lutando contra a névoa
em sua própria mente. Pelo canto dos olhos teve a impressão
de ver as plantas se mexendo, se contorcendo como serpentes
em sua direção. Sabia dos boatos dos costumes heréticos do
Norte e até mesmo das histórias sobre o que rondava a floresta
amaldiçoada, mas nunca pensou que eles pudessem ser verdade.
Não até agora. Tentou se afastar e suas costas bateram no tronco
do carvalho.
— Impossível. Nós acabamos com todos vocês, nós
te usamos e…
— Me deixaram para trás. — Ela finalmente o olhou,
os galhos atrás de si crescendo como se fossem asas. — Vocês
assassinaram minha família. Me despiram de minhas roupas,
de minha honra e de minha humanidade. No entanto, me
deixaram com minha vida. E este foi seu erro.
Antes que ele respondesse, ela ergueu sua adaga e lhe
cortou a garganta, vendo-o se contorcer até ficar imóvel. Então se
virou e entrou pela porta aberta do castelo, sendo seguida pelas
raízes retorcidas que começavam a tomar conta das paredes.
***
O rei acordou junto com a aurora depois de ter uma
noite repleta de pesadelos. Movido por reflexo e costume, vestiu
suas roupas e desceu com seu servo até a sala de banquetes,
encontrando a mesa já posta. Começou a comer, reclamando
baixinho do gosto da comida até notar a falta de movimento
e a ausência dos filhos.
— Onde estão todos? — perguntou para o homem
ao seu lado, mas ao se virar, viu que ele também havia sumido.
Soltou um palavrão e se levantou, passando os olhos
pelas janelas. Vinhas tomavam conta dos vitrais e raízes cresciam
pelas colunas, bloqueando parte da luz. Estalos ameaçadores
ecoavam por todos os lados, como se as plantas ainda estivessem
crescendo, e o barulho de passos veio do corredor. O monarca
tateou o cinto e tirou sua espada, preparado para enfrentar
qualquer ameaça que pudesse surgir.
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— Quem está aí? Revele-se!
Mas ele não estava preparado para isso. Formas
humanoides feitas de galhos e folhas brotaram do portal,
carregando armas e marcando o caminho com sangue. Um
deles jogou o servo desaparecido no chão e soltou um rosnado,
fazendo o rei arregalar os olhos e tentar um ataque. Os monstros,
no entanto, o derrubaram com facilidade, imobilizando-o contra
uma parede. Somente então ele pôde ver os corpos de seus
súditos espalhados pelos cantos, escondidos antes como que
por um feitiço. O homem gritou, vendo uma serva ser puxada
para dentro das sombras. Isso chamou atenção de um dos seres,
que se voltou para ele pronto para lhe acertar o peito, mas parou
quando uma voz o impediu.
— Ainda não! — Talia apareceu em seguida,
caminhando devagar entre o caos. — Ora, ora, ora. Uma festa
tão grandiosa e não fui convidada? Que ofensa.
O rei a analisou por um segundo antes de soltar uma
risada de escárnio.
— Claro, claro que é você. — Falou um palavrão e
olhou-a de cima a baixo. — Eu devia saber. Uma mulher bonita
destrói impérios.
rainha.

— É verdade. Mas uma mulher inteligente se torna
Ele ergueu as sobrancelhas.

— Acha mesmo que vai conseguir meu reino? Não
seja estúpida. Meus filhos irão destruir você e seus demônios
pagãos. Espere só eles chegarem e...
— Mas, milorde, eles já estão aqui. Na mesa.
O homem franziu o cenho e olhou para os pedaços
de carne que estivera comendo apenas alguns minutos antes.
Seu estômago revirou e ele sentiu vontade de vomitar.
— Não.... Você não ousaria...!
— Você nunca pôde e nunca poderá dizer do que
eu sou capaz.
eu vou...!

— Sua bruxa! Sua vadia maldita! Eu vou te matar,
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— Você não vai fazer nada. Está sozinho, em um
palácio repleto de criaturas que me obedecem, em um reino
repleto de pessoas que sofreram por sua causa. E quero que
saiba, tudo o que está acontecendo, todas essas mortes? São
sua culpa. Lembre-se disso quando chegar no inferno para
onde vai. — Fez um gesto e o guerreiro ao seu lado decepou a
cabeça do monarca, fazendo-a rolar pelo tapete.
Talia endireitou a coluna e ordenou que levassem o
cadáver embora. Esperou alguns minutos antes de marchar até o
salão principal e sentar-se no trono envolto por espinhos. Passou
os olhos pelo local vazio e soltou um suspiro. Futuramente iriam
chamá-la de fada das trevas, de rainha do mal, e distorceriam
sua história, mas isso pouco importava. Havia conseguido
sua vingança. Pela janela, pôde ver o antigo rei ser erguido
nos portões junto com o que restava de seus filhos. Corvos
imediatamente começaram a atacar os cadáveres e a visão lhe
arrancou um plácido sorriso do rosto.
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A sentença da ervilha

Alec Silva

É

um relato bastante peculiar, mas não deve ser negado ao
leitor conhecê-lo. Não cabe a mim pôr em dúvida sua
veracidade, uma vez que ouvi de um amigo de confiança,
a quem estimo e conheço de longa data. Ele me garantiu, por
sua vez, que a esposa lhe contou a história e ela própria, céus,
esteve presente no desenrolar dos eventos.
Havia um reino — assim começa o relato — cujo
príncipe se recusava a se casar com uma princesa que não fizesse
jus ao sangue azul que possuía. Sua mãe, uma rainha muito
astuciosa, cuidou para que o desejo do filho fosse atendido
e fez uso de um artifício bastante extravagante, mas com
consequências terríveis a qualquer uma que a ele se submetesse
e falhasse: vez ou outra, confiante de que a filha era adequada ao
excelente príncipe, um rei ou uma rainha mandava a pretendente
para passar a noite no palácio; chegando lá, a jovem era levada
a um quarto com uma cama enorme, com vinte e um colchões
postos um sobre o outro e vinte e um edredons grossos e macios,
onde passava a noite; de manhã, a rainha em pessoa ia ter com
ela e questionava-a como passara a noite; talvez no intuito de
agradar a provável futura sogra ou por realmente dormir bem,
a resposta da princesa costumava ser apenas uma — “Dormi
muito bem, obrigada” — e o destino sempre o mesmo, ou seja,
uma morte dolorosa na guilhotina.
Se os pais das garotas mortas ficavam horrorizados?
Alguns, sim; outros, satisfaziam-se com o preço oferecido pela
vida ceifada da filha. Mas não tardou a despertar, em outros
reinos, o pavor de submeter suas princesas a uma prova que
ninguém sabia qual era e vê-las, logo depois, decapitadas em
praça pública.
príncipe.

Assim, nenhuma princesa parecia ser a ideal para o

Mas qual foi a surpresa quando, num fim de tarde
chuvoso, uma bela moça apareceu à porta do palácio pedindo
abrigo! Linda, tinha uma pele alva e os cabelos negros eram
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tão lisos que a água escorria sem resistência por eles. Estava
descalça — alegou ter perdido os sapatinhos enquanto fugia
da tempestade. Um pouco desconfiada, a rainha questionou
quem ela era. “Uma princesa”, teria sido a única resposta. De
onde, ninguém sabia. Para a anfitriã, ser princesa era motivo
o suficiente para a submeter ao teste mortal. Conduziu-a para
dentro, mostrou todo o ambiente, pediu aos criados que lhe
dessem algo limpo e seco para vestir, e mais todas aquelas
ordens e gentilezas que podem ser imaginadas. Ao fim da noite,
levou-a para o quarto e mostrou a imensa cama — vinte e um
colchões e vinte e um edredons —, que foi alcançada com o
auxílio de uma escada.
— Se é princesa mesmo — disse a rainha —, amanhã
saberemos.
— Com certeza, sou. E posso apostar a minha vida
contra a sua nisso — teria dito a moça, mostrando que, além
de muito linda, era rebelde.
Sorrindo, a anfitriã aceitou a aposta. Jamais cogitou
perder. Nunca perdeu. O estratagema que usara por tanto tempo
não possuía falhas, era perfeito e, para alguém conseguir passar
por ele, teria que ser a pessoa mais sensível que já caminhou
sobre o mundo. Sem temer a morte, ela foi se deitar.
Pela manhã, a rainha foi ter com a hóspede.
— Como foi sua noite?
— Muito ruim — reclamou a garota. — Veja meu
corpo! Cheio de marcas da ervilha que puseram no primeiro
colchão!
Com horror, a anfitriã viu seu plano falhar. A pele
alva da princesa estava marcada — machucados em tons de
azeitona eram visíveis pelos ombros, costas e busto! Se ela aceitou
a derrota tão bem? Não sei, mas palavra de realeza ainda valia
alguma coisa naquele tempo: antes do meio-dia, a cabeça da
rainha fora separada do corpo e o príncipe encontrara sua noiva.
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A Torre dos Fios Secos

Davi Souza

O

canto que tentava tragar a mente e o corpo do rapaz
acentuou o receio que ele tinha sobre aquela missão.
Aquele som melancólico e angelical era como uma gentil
donzela flutuante lhe convidando para dançar no ar, sem se
preocupar com coisas banais como a gravidade. E era muito
difícil dizer “não” para essa donzela. Encerrando o cântico, o
jovem retomou suas faculdades, respirou com alívio e olhou
para a torre não muito longe dali. Uma alta torre em ruínas
com apenas uma grande abertura em seu topo, onde deveria
estar a criança que sua irmã lhe contou na carta.
Quando chegou mais perto, percebeu um portão
selado por rochas na base da torre. Um brilho no chão chamou
sua atenção e quando pegou o pequeno objeto, viu ser um
anel prateado e enfeitado com várias pedras preciosas em sua
extensão. Olhou para o alto e viu uma garota de cabelos dourados
lhe observando pela mureta na varanda. Sua expressão era
vazia, como uma pessoa em transição do mundo dos sonhos
para voltar a realidade.
— Por que veio até aqui, bom senhor? — perguntou
a garota, embora parecesse não pensar nas palavras.

— Fui atraído por seu magnífico canto. Poderia me
deixar entrar para que eu a conhecesse melhor?
— Não agora. A cruel feiticeira que me trancou aqui
vem sempre de dia e temo por sua vida. Venha de noite e eu
lançarei meus cabelos pelos quais poderá subir.
O rapaz aceitou as mentiras da garota sem contestar
e foi-se embora, prometendo voltar quando a lua estivesse alta.
Foi como sua irmã havia previsto.
Enquanto se retirava, a jovem Rapunzel olhava com
mais atenção para o rapaz. Algo em seu rosto lhe trazia uma
grande paz de espírito, embora não soubesse explicar o quê.
Não era feio, mas nada mais era que uma beleza simples e
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modesta. Não deixou de observá-lo até o momento em que
sumiu entre as árvores.
— O que te preocupas? — perguntou a Voz.
— Acho… Acho que ele me lembra alguém.
— Só mais um rapaz atraído por você, meu doce.
— Será?
isso.

— O que mais lhe incomoda? Sei que não é apenas
— … Já faz um bom tempo desde que ela não vem.

—Ah, isso? Lamento, minha querida, mas acho que
sua mãe tenha esquecido de você.
Apoiada na mureta, a donzela deixou lágrimas
escorrerem e negou a todo custo aquela possibilidade.
— Não fique assim. Você não precisa dela. Você tem
a mim e a todos os nossos amigos — disse a Voz e lhe indicou
a mesa, onde todos os príncipes, nobres e aventureiros estavam
sentados em frente ao banquete, se servindo e sorrindo para a
garota. Todos lhe diziam coisas como “Ela deve estar ocupada
com alguma coisa”, “Deve ter viajado. Sabe como ela é ocupada”,
“Azar dela perder esse banquete” e “Não fique triste, Rapunzel.
Nós sempre estaremos com você”.
— Obrigada, rapazes. Obrigada a todos, de verdade
— disse ela, enxugando as lágrimas, com um sorriso frágil no
rosto. — Mas eu queria, ao menos, saber onde ela está. Ela
sempre me avisava quando ia viajar.
— Minha doce Rapunzel — disse a Voz, lhe abraçando.
— Por favor, não se magoe com isso. Te ver chorar é doloroso
para mim. Não pense mais naquela mulher. Para o inferno
com aquela feiticeira! — E, depois de soltar seu corpo, segurou
sua cabeça com uma mão e enxugou uma nova lágrima com a
outra. — Eu sei exatamente o que te deixará mais feliz. À noite,
faremos daquele rapaz, seu novo amigo. Que tal?
A Voz esperou e, por fim, um sorriso tímido veio e
ela. Olhando para a mesa cheia de convidados, disse para a voz:
— Acho que precisaremos de uma mesa maior.
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Perto do anoitecer, Albor terminou o preparo do seu
banho especial. O imenso caldeirão que um dia fora de sua
irmã lhe serviu de banheira naquela tarde, dentro do qual ele
se encolheu para que até seus cabelos fossem banhados por
aquela poção verde. Seguiu a receita como ela havia escrito e
ficaria de molho por mais dez minutos até estar pronto. Riu um
pouco quando percebeu como parecia ser cozinhado para ser o
prato principal de um banquete, mas as risadas logo pararam.
Mergulhou de novo, dessa vez com sua espada junto.
Sob a luz do luar, a torre parecia menos uma edificação
arquitetônica e mais algo orgânico, vivo, que respira, pulsa,
pensa e deseja — e naquele momento, o que aquele ciclópico
olho flamejante parecia desejar era comida. Do olho, surgiu a
figura de Rapunzel, com o mesmo olhar, mas com um sorriso
fraco dessa vez.
— Fico feliz que tenha vindo, bom senhor — disse
ela. —O luar está lindo, não concorda?
— Sim, está mesmo.
até aqui.

— Vou lançar meus cabelos para que o senhor escale

Dito e feito, uma longa, grosa e incrivelmente dourada
trança de cabelo veio até ele, quase alcançando o chão. Mesmo
sob a sombra da torre, Albor era capaz de ver os fios dourados
brilharem com a pouca luz que pegavam. Quase pensou serem
feitos de ouro puro.
— A trança está amarrada a um pilar do quarto, então
não se preocupe — falou a garota, com seu sorriso mais forte,
quase honesto.
O rapaz respirou fundo e, pedindo proteção aos
deuses, segurou a trança com sua mão enluvada e começou
a subir. Quando chegou na metade do percurso, sentiu um
movimento vindo de baixo e, então, os longos e dourados fios de
cabelo de baixo lhe envolveram num casulo de ouro. Rapunzel
nunca gostou muito daquela parte do “ritual de amizade”. Ouvir
os gritos de desespero e dor de alguém sendo esmagado é uma
experiência horrível, mas ela precisava suportar, do contrário a
Voz ficaria triste e fraca. Para a sua felicidade, todos acabavam
bem e felizes depois daquilo, graças à magia dela. Logo viriam os
gritos, os sons de ossos se partindo e órgãos sendo espocados,
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pintando os cabelos de um vermelho quente e pastoso que logo
seria absorvido.
— Rapunzel! — disse a Voz, assustada. — Tem algo de
errado! Eu… Eu…! — E parecia ficar cada vez mais dormente,
apavorando a jovem donzela.
Quando ela olhou para o casulo, viu que esse se
desfazia, revelando um Albor ofegante, com alguns rasgos na
roupa e na pele e com as mãos desnudas, encarando os olhos da
garota com terror e, ao mesmo tempo, determinação. Subiu o
mais rápido que pôde, temendo que a menina cortasse a trança,
o que não aconteceu. Estava ocupada demais se apavorando
com o acontecimento inédito para pensar numa solução.
Quando viu o quarto, o rapaz se assustou. Os fios de
cabelo sem fim de Rapunzel estavam por toda parte. Do chão
ao teto, a cama, as cadeiras, os criados-mudos, os pilares, os
candeeiros nas paredes, a lareira. Tudo. Incluindo os corpos
e esqueletos sentados ao redor da mesa, envoltos em laços
dourados como presentes para algum monarca exigente. Olhou
para a jovem apavorada, sacou sua espada e apontou para ela.
— Me dê um bom motivo para não cortar sua cabeça
fora pelos seus crimes! — exigiu.
— Por que quer me matar? Não fiz nada! — ela se
defendeu, de joelhos.
— Não fez nada?! E o que foi aquilo? Um abraço
carinhoso?!
— É Ela quem exige isso! Diz que é um ritual para
se tornar meu amigo!
— Amigo?! Fala daqueles corpos na mesa?!
— Não são corpos! Ela os curou com a magia dela!
Não vê como estão bem e felizes?! Eles têm sido minha única
companhia desde que minha mãe me abandonou aqui! Eu…
eu... — E tentou engolir o choro.
Albor encarou a jovem Rapunzel por longos instantes
até que, por fim, disse:
— Ela não te abandonou. Ela morreu.
Rapunzel congelou ao ouvir aquelas palavras, embora
para ela fosse o contrário. No instante em que conseguiu
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entender o significado daquela frase, seus cabelos de ouro e
sangue voltaram à vida, junto com a Voz, que parecia enfurecida.
Várias partes do cabelo atacaram o rapaz, mas sua espada era
rápida e seu fio prateado cortava os dourados sem problemas.
— Espere! O que você quis dizer?! Me explique! —
implorou.
Num movimento ágil, Albor lançou um envelope
que tirou de sua camisa na direção da donzela, pousando no
chão em sua frente.
— Leia e tire suas próprias conclusões — disse sem
olhar para ela, ocupado com vários ataques simultâneos.
Querido irmão.
Acho que minha saúde não vai melhorar. Gostaria
que essa fosse só uma carta de adeus, mas preciso que faça algo
por mim. Doze anos atrás, eu estudava uma estranha espécie de
rapunzel com manchas pretas e vermelhas. Diziam que, muito
tempo atrás, cavaleiros mataram um demônio naquele lugar
e seu sangue escorreu pela terra. Enquanto eu estudava, um
camponês deu esses rapunzéis para sua esposa grávida. Disse
que ela desejava aquilo mais do que tudo e não comia nada
além daquilo. Quando o bebê nasceu, já tinha cabelos dourados
até o pescoço e a esposa morreu durante o parto, com seu corpo
magro e sem uma gota de sangue. O viúvo disse que a criança era
maldita e se recusou a criá-la. Eu a adotei e chamei de Rapunzel.
O que começou como um simples experimento se tornou um laço
de mãe e filha. Tomava cuidado com o que ela podia comer, me
preocupava quando ficava doente, lhe ensinava a ler e escrever
e, confesso, acabei por mimá-la um pouco. Adoraria contar mais
sobre nossa vida, mas não tenho muito tempo. Tudo o que precisa
saber é que ela cresceu adorável. A única anomalia nela era seu
cabelo, que crescia bem rápido. Dois anos atrás, porém, as coisas
mudaram. Andava distraída e parecia conversar sozinha. Um
dia, seu cabelo pareceu volumoso na ponta que se arrastava pelo
chão. Quando o examinei, não pode imaginar meu pavor ao ver
o corpo de um cão sendo consumido pelo cabelo. Antes de poder
examiná-la, ela fugiu. Encontrei-a três dias depois numa torre
abandonada com a entrada selada. Quando tentei falar com ela,
vi seu cabelo formando mãos que tapavam seus olhos e ouvidos.
Senti que aquilo me encarava como se gritasse “Suma daqui!”.
Passei anos estudando os cabelos que recolhi antes dela ir e, agora,
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consegui uma poção que pode sedá-lo por alguns momentos. Albor,
não quero que a mate. Quero que a salve. Por favor, ela ainda é
boa e pura. Aceite esse último pedido egoísta de sua irmã e salve
minha filha, por favor. Adeus, meu querido Albor.
Rapunzel reconhecia a letra de sua mãe amada.
— Rapunzel! Não acredite no que leu! — implorou
a Voz enxugando suas lágrimas. — Somos mais do que irmãs,
somos uma só desde que vivíamos no ventre de nossa mãe!
Em quem você vai acredita? Eu mim ou em um homem que
acabou de conhecer?
Ao olhar para mesa, viu esqueletos e corpos em
putrefação. Nada de amigos ou bruxas, apenas cadáveres e
uma mãe morta. E uma Voz. Com o coração cheio de tristeza,
a menina pegou seu cabelo como se fosse fazer um rabo de
cavalo e olhou com lágrimas para o rapaz, numa comunicação
puramente visual. Num movimento rápido, ele cortou o cabelo
que a prendia ao monstro dourado.
— Isso é tudo culpa sua, garoto — acusou a Voz,
depois de alguns momentos e, dessa vez, o rapaz parecia ouvi-la
muito bem, se amontoando numa forma humanoide demoníaca,
uma gigante de ouro, corpos e sangue. — Sua e daquela maldita
bruxa! Rapunzel é minha e apenas minha!
A voz e a aparência da besta o aterrorizaram e ele
quase não conseguiu desviar do golpe mortal que vinha em
sua direção. Com um frasco de álcool e uma das cortinas da
varanda, ele começou um incêndio que se espalhou pelo tapete,
pelos lençóis e, por fim, pela Voz, que se desesperou tentando
apagar o fogo em si. Com aquela distração, ele pegou a garota
pelo braço e, localizando de imediato a porta, os dois fugiram da
criatura. Estava destrancada, por um simples motivo: a escadaria
em espiral estava quase toda destruída, salvo alguns pedaços
aqui ou ali. Vendo o perigo se aproximando, o rapaz pegou
a jovem nos braços e começou a descer, saltando distâncias
consideráveis, de pedaço em pedaço numa espiral decadente
em direção ao térreo. Antes de chegar lá, no entanto, em outro
movimento rápido, ele jogou uma pequena bomba na porta. Ele
a protegeu da explosão com suas costas e, liberado a passagem,
os dois correram.
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— RAPUNZEL! — berrava a Voz, e enquanto fazia
isso, crescia e crescia, se espalhando por toda a torre e perdendo
a coloração. — RAPUNZEL, NÃO ME ABANDONE! NÃO!
RAPUNZEL! —. Aquelas foram suas últimas palavras.
Quando a jovem olhou de volta para sua morada e
para sua irmã, encontrou uma torre consumida por um cabelo
grisalho tão seco que poderia se despedaçar ao menor toque.
Os esqueletos de suas vítimas enfeitavam o gigante ciclope
envelhecido, dando-lhe uma aura abandonada. Seu coração
se apertava diante da imagem fúnebre.
Aqui jazem todos os meus amigos.
—… E agora? — perguntou, sem deixar de olhar
para a Voz.
— Pode ir para onde eu e minha irmã fomos, ou pode
ficar aqui. Seu cabelo crescerá de novo, por isso terei que ficar
ao seu lado. Para onde você for, fica por sua conta.
Depois de secar uma lágrima, ela deu um sorriso
triste e disse:
— Eu… gostaria de ver onde minha mãe está… antes
de tomar qualquer decisão.
— Claro.
Num gesto hesitante, mas cheio de boa vontade, ele
ofereceu sua mão nua para a pequena Rapunzel. E, assim, os
dois partiram sob a luz da lua cheia, de mãos dadas, como pai
e filha. Logo, todos os habitantes da redondeza diziam a mesma
coisa às crianças e aos visitantes: “Fiquem longe da Torre dos
Fios Secos, pois é terra maldita”.
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A Torre Emudecida (ou Man Down)
Schleiden

O

fazendeiro coçava a própria testa, com a ponta de seus
dedos achatados e compridos, misturando suor com o
sangue empastado que escorria por entre as coxas da sua
esposa. À luz inquieta de uma vela moribunda, a última que
lhes restava, as exclamações agudas da mulher se alternavam
com os grunhidos de algum trovão. As janelas rangentes de
madeira, as goteiras que vazavam do telhado de barro da casa
e da gestante.
O homem não distinguia o tempo ou calculava o valor
dos acontecimentos, desde a chuva que iniciara-se há dois dias
até a sangria que findou-se àquele segundo de morte e vida.
— Amigo! Tens um pouco de água para mim? — Dias
depois, o fazendeiro, sentado na cadeira que balançava e pendiase ao milharal, ouviu de um nobre que ia passando por sua
propriedade castigada. — Parece-me abatido — o desconhecido
continuou. — Apostaria que essas rugas não estavam aí, bem
aí, noites atrás.
— E quem é você para saber? — empertigou-se,
reajeitando o bebê que descansava inerte entre seus antebraços.
— A última tempestade não foi das mais fracas... —
ele disse e o fazendeiro voltou a recostar-se na cadeira, pouco
mais convencido. O desconhecido, após refrescar-se, tomou as
rédeas do seu cavalo entre os dedos, e, ameaçando lançar-lhe as
botas, reinvestiu contra aquele pai. — Obrigado, meu senhor,
pela água. Mas parece-me não ter leite para a criança. Também
não lhe vejo muito futuro por aqui — proferiu em baixo tom,
correndo os olhos ao longo da plantação arrasada.
Neste momento, ao acompanhar o percurso do olhar
do estranho, o fazendeiro notou enfim sua própria situação:
roupas úmidas, tingidas por um sangue ralinho e ressequido, a
dar coro para um odor que poderia sair de qualquer lugar. Há
quanto tempo não comia? Parecia tão somente a esperar o fim.
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— A criança não está chorando só por misericórdia
divina; parece guardar energias e assim resistir à fome que lhe
ataca. Também o senhor… — O fazendeiro ouvia circunspecto,
ao cerro das pálpebras. — Eu até poderia, a bem da criança,
inclusive, tomá-la de seus braços e nem sequer teria forças
para me impedir de nada. Mas farei melhor — adiantou-se,
retirando um alforje de moedas dos bolsos da sua sela. —
Tome. — Jogou-lhe. — Tenha o dinheiro como uma bênção.
Reconstrua a sua vida. Essa criança e a morte de sua esposa
já lhe trouxeram problemas em demasia — disse, enquanto
movimentava-se gracioso, mas de modo serpentinoso, como
se hipnotizasse o pai.
O fazendeiro deixou-o tomar-lhe a menina e
distanciou-se até o animal enquanto ouvia-o a proferir suas
últimas palavras. — Agradeça-me, hoje, algum dia. Dê graças
ao príncipe de Torre Emudecida, que permitiu-lhe recomeçar
a própria vida.
E, ao que se ia, aos estalos dos cascos no granito
encharcado da estrada, segurou-se por um segundo a escutar:
— Para o bem dela, feiticeiro, e apenas para o bem
dela, e somente por este motivo é que permito que a leve...
O príncipe, feiticeiro, fosse o que fosse, sorriu-lhe. O
alforje de moedas fechadinho, bem apertado por entre os dedos
do fazendeiro amargurado a contemplar o milharal.
— Por que sempre me conta esta história? Não basta
o meu sofrimento de estar aqui para o resto da vida?
— Para que agradeça. Pelo quanto sou misericordioso
e bondoso com você. — O príncipe lhe penteava as tranças
brilhantes, de fios dourados, escoados em gomos impecáveis de
mel. O pente de prata escorria pelos cabelos como um riacho
tortuoso, sem fim, que serpenteia o vestido de matas virgens em
várias rendas caprichosas, de arcos bordados, de animais nunca
explorados. Aquele tecido contrastando-se em sua face rubra, e
quente, e com seu olhar anil, impelindo-o a imaginar, a desejar
como e quando se daria... — Ah! — O príncipe, interrompendo
a narrativa da sua própria imaginação, piscou. — Cresceu mais
um pouco... Dois centímetros?
— Um. E meio. — Ela já calculava de cor.
— Tenho que ir, mas jamais se esqueça —... do quanto
era misericordioso, isto ela também já havia decorado há muito.
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O quanto que, ao salvá-la dos braços abomináveis de seu pai,
que matara a própria mãe após o parto, seus cabelos estavam
sujos; sua manta, ensanguentada; o quanto chorava de medo
da chuva e do mundo. — Agora, minha querida, nada tens a
temer! Estás a salvo do mundo nesta guarita. Sabes disso. Está
limpa, está corada, longe das libertinagens do mundo, do frio
e da fome. Eu a protegerei. Prometi nem mesmo tomá-la à
prova antes de… de… — Correu os olhos pelo laço de seda em
sua cintura que, em vistas da idade, nem forma ainda possuía.
Levantou-se, batendo as mãos nas calças e ajeitando o paletó.
— Como se diz?
— Obrigada, futuro marido, por tamanha bondade
e misericórdia.
— Agora jogue as tranças. — Pôs-se ao parapeito da
sacada. — E não esqueça...
— Sim, eu sei…
— Não, não chore… Sabes que… Não te deixarei ter
o mesmo destino de minha ex-mulher, a quem tanto amei, que
faleceu tão breve… O mundo não te furtará de mim também,
muito menos deixarei que ele te faça adoecer por nada! Um
dia, em breve, a levarei para o meu castelo, quando suas tranças
estiverem fortes o bastante, quando a fruta estiver madura.
Teremos filhos, seremos felizes, passaremos dias e noites juntos
e não desgrudaremos um só segundo. Volto amanhã, novamente
ao entardecer.
E foi como um sopro de verão, que, de mãos dadas
ao alvorecer seguinte um outro homem, armadura heroica,
espada em punho, rompeu floresta afora e defrontou-se com
a Torre Emudecida, sem janela, ou porta, somente com a vista
da sacada donde a moça contemplava a sua prisão e, em versos
repetitivos, harmoniosos, em sibilos que as abelhas levavam,
proferia:
Há muito, muito, não sei de quando,
Me diminuo, me privo;
Não posso rir nem cantar;
De alegria não sou digna,
Sequer mereço ser amada e amar.
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Saboto-me. Não posso? Me sabotar?
O aventureiro, de nome estranho, visivelmente
comovido, visitou-a por três dias consecutivos e, cada qual
de um lado, apaixonados, conversavam de nada e também
de tudo. Enamoraram-se como qualquer tolo se enamora
perdidamente aos quinze. Até que, na iminência do quarto
amanhecer, decidiram arriscar-se a algo a mais.
— Amanhã — disse-lhe a moça. — Fugiremos daqui.
— E o príncipe?
— Só vem à noite. Nunca pela manhã.
— Desde que te vi pela primeira vez… — Pôs a mão
em seu peito acolchoado. — Não me acalenta saber que passará
mais uma noite com esse…
Refletiram por uma fagulha de segundo.
— Façamos o seguinte: deixe-me sua espada, que
me defenderei. Utilizá-la-ei caso ele, por fim, queira me fazer
algum mal.
Na manhã seguinte o cavaleiro retornou, ao porte de
uma escada imensa, que dava pé para as sapatilhas da garota
pisar. Já em solo firme, abraçaram-se, beijaram-se; ela eufórica,
em uma primeira vez no mundo, ainda sem compreender como
cheirava a liberdade e a alegria. Caminhava como quem salta,
e, num galope breve que quase a fez voar, foi trazida de volta
pela mão do cavaleiro, que já a alguns metros da Torre parou
e se pôs a falar:
— Eu juro, meu amor, eu juro de todo o meu coração,
que te protegerei para sempre. Teremos filhos, seremos felizes,
teremos nosso próprio castelo, passaremos dias e noites juntinhos
e não desgrudaremos um só segundo!
E ela, após refletir por um momento, como se aquelas
palavras lhe soassem familiares e terríveis, voltou-lhe assim:
— É o que mais quero. Porém, antes de irmos, quero
livrar-me do passado. De uma vez. Não consigo imaginar, de
modo algum, aquele crápula fazendo a outras moças o que fez
comigo. Sei onde mora, tenho o mapa, que meu pai deixou
em minha manta quando… — Sentiu as próprias lágrimas. —
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Despediu-se de mim quando eu ainda era criança. Por favor,
ajude-me!
Não foi difícil para o cavaleiro apaixonado vencer o
príncipe contra quem a moça queria vingança.
— Que príncipe velho! Acabado! — ele exclamava
baixinho, por detrás de um arvoredo, observando seu adversário
a fuçar em uma plantação.
— Cuidado! Este também é um disfarce do feiticeiro.
Não o subestime, não permita que ele fale! Amordace-o!
— Vamos matá-lo!
— Não! — ela ordenou. — Seria muita crueldade.
Quero prendê-lo na torre, da mesmíssima forma que ele me fez.
Mais difícil foi o caminho desde o rapto até o retorno
dali até a guarita. A menina, de longe, observava seu amado
a carregar seu carrasco escada acima, até a sacada para ela
tão conhecida, chegando ao ponto de jogá-lo para dentro da
estrutura. Neste instante de glória o cavaleiro gritou:
— Misericórdia! O príncipe! — Saltou ao empurrar
o homem amordaçado, inconsciente até então, para o lado, e
deparar-se com o corpo do príncipe real estirado em cima da
cama, ensanguentado; um corte desferido na altura do peito e
a marca de gomos vermelhos, trançadinhos, em seu pescoço.
— Mas, se ele é o príncipe… quem é este infeliz?
Rapunzel, na base da torre, já havia retirado a escada
que lhes daria retorno. Afastava-se ainda de costas, paciente e
vagarosa, como a contemplar o que a Torre Emudecida havia
para lhe falar. Seu pai, amordaçado, embargado, e o cavaleiro
a seu lado, indecisos entre piedade e ódio.
— Você, ingrata… Você nos deve tudo! Tudo! —
o cavaleiro esbravejou; o sumo de seu veneno evaporando,
desintegrando-se, à medida que vinha abaixo e enfrentava o ar.
A moça sentiu as pestanas pesarem; viu-se suja, corrompida;
percebeu realmente qualquer coisa de ingratidão em sua alma.
Aqueles homens, se não fosse eles…
Erguendo a barra do vestido, caminhou até o punhal
da espada, e, brandindo-a pela base, amputou as próprias
tranças. De relance, enquanto se divertia com os olhares dos
seus credores, afastou-se mais um pouco e, em um gesto veloz,
despiu-se.
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A trança, o vestido e a espada, lançou ao rio.
Atracou-se, por fim, ao alforje de tesouros que
recuperara na casa do seu pai; apertou-o o máximo que pôde.
Fez menção de lançá-lo também às águas, mas, pensando bem,
deteve o próprio braço. Amarrou-o à cintura. Sorriu-lhes dali
até a sacada.
Virou-se, dando-lhes os ombros, as costas, as nádegas.
Estupefatos, enfeitiçados estavam enquanto a moça
caminhava graciosamente pelo gramado. Acompanhavam-na
ao passo que aquela mata, que por anos lhe fez companhia,
finalmente pôde abraçá-la. Uma trança vermelha, empastada,
a escorrer pelas suas coxas expostas, a fazer com que aquele
verde das árvores não fosse virgem mais.
matrona.

— E depois disso? — um dos garotos indagou à
— Disso o quê?
— Depois que Rapunzel fugiu a cavalo...

— Ah, ela voltou para a casa do seu pai. Reformou e
construiu um castelo com o dinheiro que o príncipe lhe deu,
lá, lá, atrás...
O garotinho suspirou, sem fôlego, eufórico.
castelo!

— Uau... Com tanto dinheiro assim, deve ser um
— Sim.
— Um castelo como esse?

— Sim. — A velha lhe sorriu, balançando-se em sua
poltrona, que pendia levemente ao milharal nos fundos do
orfanato. — Um castelo exatamente como esse aqui…
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A velha e a criatura

Ana V. S. Machado

G

erda deixava Ermentrud para trás com um aperto
estranho no coração. Ao avistar a enorme floresta a poucos
quilômetros de distância, soube, de alguma forma, que
seus dias de paz haviam ficado para trás.

Seus patrões conduziam a charrete mais à frente
enquanto ela seguia a pé, desfrutando das oportunidades que
a caminhada lhe dava de botar seus pensamentos em ordem e,
ocasionalmente, admirar a paisagem exuberante ao seu redor.
À medida que adentravam a floresta, mais densas
as folhagens dos abetos ficavam. Quando olhava para cima,
Gerda via apenas recortes do céu cinzento de inverno, e aquilo
era de pouco alento para ela. Sentiu-se presa em vez de livre no
minuto que pisou naquela estradinha úmida, e a falta de céu,
cores e sons era angustiante. O único ruído que ouvia era o
rolar distante da carruagem e seu próprio coração bombeando
ansiedade para cada célula de seu corpo.
Por que tinha sensação de haver olhos invisíveis em
todos os lugares?
Não seja tola, Gerda. É só uma floresta. Não há o que
temer aqui.
Ainda assim, o corpo inteiro crispava ao toque da
névoa que baixava e sulcava cada canto da floresta, aquietando
até mesmo o roçar das folhas umas nas outras.
Poderia muito bem estar em um sonho, repetiu a
si mesma a troco de consolo. Poderia estar em uma floresta
encantada cheia de criaturas mágicas como nos contos…
Mas não havia gritos em sonhos, gritos que
estrangulam o silêncio e gelam as entranhas. Grito selvagem,
grito de gente; de gente que morria e que matava e que despertava
as pessoas de seus mais belos devaneios.
Gerda assimilara o perigo, mas seu corpo se recusava
a obedecer seus comandos mais primitivos de fuga.
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Corra, fuja!, sua cabeça dizia, sem que, contudo,
conseguisse fazer um músculo sequer fibrilar.
Sobraram-lhe apenas as lágrimas que desciam em
torrentes pelo rosto.
E, então, mais nada.
Gerda acordou com uma dor intensa no pescoço.
Estava estirada na terra úmida, coberta de agulhas de abetos
e lodo, e a primeira coisa que percebeu quando abriu os olhos
foi a escuridão.
Levantou-se com cuidado, alisando a área dolorida,
e notou as roupas rasgadas e marcas avermelhadas em seus
punhos e tornozelos. Curiosamente, elas não lhe incomodavam
tanto quanto a confusão que lhe roubava todos os sentidos.
Algo horrível acontecera, mas era como se a floresta
jamais tivesse notado. Tudo parecia normal e imaculado e nada
havia mudado a não ser a escuridão que parecia cair do céu em
direção à terra.
Gerda começou a andar à procura de onde acontecera
o ataque, porém encontrou somente terra lisa sem nenhum
sinal de luta. Seguiu em direção ao sul, onde pensava estar
Ermentrud, mas o que encontrou foi mais floresta, mais mato,
mais névoa; ao norte, nada havia a não ser um caminho que
não parecia levá-la a lugar nenhum.
— Estou cansada e abalada — racionalizou em voz
alta. — Deve ser por isso que não me lembro de nada. Estou
enlouquecendo, pois nada disso é possível.
Em um rompante de revolta e angústia, a bela Gerda
preencheu a floresta silenciosa com um pranto violento que lhe
causava convulsões. Entre soluços, repetia:
aqui!

— O que farei, meu Deus? O que farei eu, sozinha

Quanto mais andava, desatinada de tudo, mais
acreditava que estava entrando em colapso. Primeiro, achou
que havia perdido a audição e, logo em seguida, supôs que
sua visão também começava a lhe trair, pois enxergou algo se
movendo no meio das árvores. A figura aparecia e sumia por
detrás dos troncos das árvores num piscar de olhos, e parecia
carregar junto de si a aura de um anjo…
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— Por favor, apareça! — gritou.
Alguém riu baixinho, um riso etéreo que ecoou pela
floresta inteira.
— Ora, como és bela. Estás perdida?
A voz parecia vir de dentro dela e de todo lugar ao
mesmo tempo. Quando se virou, a Criatura a encarava de tão
perto que Gerda temeu que fosse engoli-la.
Era sinistra e fascinante ao mesmo tempo. Sua pele
tinha o aspecto quebradiço das cascas das árvores, além de ser
tão fina que Gerda podia contar todos os delicados músculos de
seu pescoço. No lugar dos cabelos e das mãos, uma abundância
de galhos brancos apontava para todas as direções. Tudo nela
era branco exceto os olhos, que pareciam embebidos em piche.
Sem emitir som algum, a boca da Criatura se
esparramou em um sorriso gracioso. Esticou-lhe os galhos e,
na ponta de um deles, havia uma pequena chave dourada.
— Vês aquela árvore grande? Encontrarás lá uma
pequena fechadura, abre-a com esta chave; haverá comida e
bebida e nunca mais sentirás fome.
Gerda não a viu mover os lábios e, ainda assim, sua
voz soava cristalina em seus ouvidos. Fez o que ela disse e,
quando abriu a fechadura, encontrou no interior de uma grande
faia uma vasilha com leite morno e pão branco. Gerda comeu
até se fartar, mas logo depois sentiu-se consumida por aquele
pequeno esforço.
— Estou tão cansada! A essa hora, estaria em casa,
pronta para me recolher — choramingou.
A Criatura tornou a aparecer e a presenteou com
outra chave.
— Abre o tronco do pinheiro e encontrarás cama
para descansar.
Gerda arrastou-se para onde havia uma caminha
macia. Quando adormeceu, sonhou que corria atrás de um
ponto de luz na escuridão, mas ele se apagava antes que ela
pudesse alcançá-lo.
No dia seguinte, a Criatura apareceu outra vez,
oferecendo-lhe outra chave.
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vestir.

— Abre aquela árvore lá e encontrarás roupas para

Gerda se surpreendeu com o tesouro: os vestidos
eram feitos de tecidos finos e todos eram bordados de pedras
preciosas. Escolheu um modelo de cetim e esmeraldas, e só
não saltitou mais porque o peso do vestido a impedia.
E assim os dias passaram, com a mulher branca
visitando Gerda e lhe satisfazendo todos os caprichos. Vivia
tão distraída e satisfeita que nem se lembrava mais de onde
viera, para onde ia e quem era a verdadeira Gerda. Esquecerase de fugir e tampouco se recordava de seu nome. Vivia num
agora cíclico, porém — um dia — finito.
Certo dia, a Criatura tornou a aparecer.
— Venha. Vou te conduzir a uma casinha e, dentro
dela, estará uma Velha sentada em frente à lareira. Ela te dirá
“bom dia”, mas você não deve respondê-la. Deve seguir em
frente, não importa o que ela faça, até encontrar uma porta.
Abre-a e entre no quarto; lá, encontrarás uma surpresa!
Gerda, assentiu, obediente, e fez o que ela disse.
Avistou a casinha e, sem aviso, entrou. Lá estava a Velha, cosendo
uns remendos em frente à lareira quando foi interrompida por
Gerda. Deu-lhe bom dia, mas a jovem a ignorou e passou por
ela como se não existisse. No entanto, quando se aproximou
da porta, a Velha alertou:
mesma.
indagou.

— Se fizer o que ela disse, talvez nunca mais seja a
— O que pode haver de tão terrível aqui? — Gerda

— Se gosta da fantasia que vive, deve esquecer esse
lugar e retornar para a sua Criatura, com quem será eternamente
feliz. Se, por um acaso, deseja se lembrar de sua realidade,
entre; mas lembre-se apenas de uma coisa: não toque em nada.
Toque-a e estará para sempre fadada a um ciclo de sofrimento
sem fim.
falando?

— O que disse? Essa é minha realidade. Do que está

Mas a Velha já havia sumido e sua fala enigmática se
dissipara no ar. Gerda, instigada e ligeiramente irritada com a
atitude de sua anfitriã, escancarou a porta do quarto e entrou.
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Deparou-se com uma mulher deitada na cama cujas
feições pareciam ligeiramente familiares. Não sabia onde ou
quando, mas podia jurar que já a vira em algum lugar. Sua
curiosidade fê-la se aproximar mais e mais para absorver
cada detalhe da mulher misteriosa. Seu corpo era coberto de
hematomas e na garganta havia...
Ah, meu Deus.
Sou eu. Essa sou eu.
Sem pensar, arrancou o pedaço de pano dobrado
que cobria sua garganta para revelar o corte profundo que a
aniquilara em vida. Tocou-lhe a ferida de modo inconsciente
e, neste momento, sentiu nela própria uma ranhura se abrir.
Ali estava seu próprio corpo inerte estirado na cama,
produto da brutalidade que, eventualmente, a levara ao estado
de inconsciência e, depois, à morte.
Há muito fora poupada de sensações tão humanas.
As ânsias de vômito, a repulsa, o ódio — aquelas eram coisas
extintas naquela terra fantástica e que, no entanto, retornavam
com uma violência estrondosa. Lembrava-se dos toques, dos
chutes, das costelas se partindo. Do sangue. De quando perdera
a consciência ao cair no chão.
Havia dor. Dor excruciante, lancinante, obliterante.
Gerda sentiu a dor derrubando-a sobre seu próprio cadáver,
fazendo-a berrar e se contorcer em posições grotescas.
Arranhava-se para tirá-la de seu corpo, marcando-o ainda
mais, fazendo-o sangrar com as próprias unhas.
A Velha olhava o desenrolar da cena com terror nos
olhos, mas já não havia nada que pudesse fazer. A menina
havia ignorado seu aviso e agora sofria as consequências de
sua ingenuidade.
Por fim, Gerda parou, arfante.
Depois, silêncio.
Gerda deixava Ermentrud para trás com um aperto
estranho no coração. Ao avistar a enorme floresta a poucos
quilômetros de distância, soube, de alguma forma, que seus
dias de paz haviam ficado para trás...
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Abismos

M. Lestrange
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ra difícil ser silenciosa, não somente pela imensa dor que
sentia em suas pernas, mas especialmente pela vontade
incontrolável de chorar. Agora que pensava um pouco
sobre o assunto, já fazia muito tempo que não se dava ao luxo
de derramar lágrimas.
Ainda era uma sensação inusitada, de qualquer
maneira. Não estava acostumada a sentir as grossas gotas de
água escorrendo de seus olhos e isso, estranhamente, tornava
mais fácil retê-las. Na maior parte do tempo, pelo menos.
A adaga estava firme entre seus dedos, apesar de
ela ainda não ter decidido se seria capaz de fazer o que era
necessário.
— Simples e rápido, ele sequer saberá o que aconteceu.
— Foi o que suas irmãs lhe haviam dito.
A decisão deveria ser fácil. Pelos deuses, dada a
situação, sequer havia uma decisão a ser tomada. A escolha
entre salvar a própria vida e salvar a vida do outro, especialmente
quando este outro lhe havia causado tanta dor, deveria ser óbvia.
E, no entanto, não era.
Ela estava ao lado da porta do quarto agora. Dedicou
um tempo para encarar a grossa camada de madeira que a
separava de sua escolha. Sabia que deveria ter tomado uma
decisão antes de chegar tão longe, antes de arriscar ser vista
segurando uma adaga de tamanho muito considerável do lado
de fora do quarto do príncipe.
Bem, era tarde demais para pensar nisso de qualquer
forma. Já estava ali, e tinha que decidir seu próximo passo
rapidamente. Olhou para trás, onde sabia que encontraria a
imensa janela que lhe mostrava o mundo exterior no fim do
corredor. Ainda não havia sinal da aurora, mas ela sabia que a
noite não duraria para sempre.
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“Talvez”, pensou consigo mesma, “eu não precise
decidir agora. Não ainda”.
A ideia fez o mais perfeito sentido naquele momento.
Era justo que pudesse contemplar a face de seu amado príncipe
antes de se decidir. Era justo que tivesse aquele momento de
reflexão para si, uma vez que, muito em breve, não teria mais
nada.
Sim, ela precisava aceitar que aquilo era uma
possibilidade. Precisava aceitar que a chance de não ser capaz
de levar adiante o plano da bruxa era mais do que real. E, mais
importante do que isso, precisava aceitar que, indiferente de
qual decisão pretendesse tomar, aquelas eram suas últimas horas
de vida. Pois sabia que uma vida sem o homem que amava não
seria vida. Poderia voltar a nadar, poderia voltar a falar, poderia
ter sua casa e família de volta..., mas não estaria viva. Não de
verdade.
Fechou os olhos e respirou fundo, permitindo-se
sentir tudo o que havia reprimido ao longo dos últimos dias. A
tristeza e a decepção, agora tão familiares, afloraram enquanto ela
silenciosamente deslizou a mão livre pela maçaneta, girando-a
tão lentamente quanto era capaz. Sentiu cada momento de
esperança que tivera se transformar em agonia e desespero
enquanto sentia a trava da maçaneta ceder sob sua mão. E
enquanto empurrava a porta do quarto, sentiu a raiva.
Ah, a raiva.
Profunda e escura como os abismos do oceano. Nem
sempre percebida, mas sempre à espreita. Esperando para liberar
monstros terríveis de suas profundezas.
Seus olhos já estavam adaptados à escuridão havia
muito tempo, de forma que a primeira coisa que lhe chamou a
atenção no aposento foi a imensa cama. E as duas formas em
cima dela. As duas imensas janelas, uma de cada lado da cama
de casal, inundavam o aposento com a luz do luar.
Ela se esgueirou para dentro do quarto, tomando o
cuidado de encostar a porta atrás de si. Mesmo com passos
lentos e calculados, suas pernas doíam terrivelmente. A bruxa
a havia alertado sobre aquilo, e alertado muito claramente.
— Você poderá andar, correr e dançar — disseralhe a feiticeira. — Poderá dançar melhor do que qualquer
humano jamais dançou ou jamais virá a dançar. Mas —
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acrescentara com o dedo ossudo em riste — suas pernas irão
doer terrivelmente toda vez que o fizer, e você irá sentir como
se facas lhe perfurassem o abdômen a cada movimento de suas
pernas.
E cada palavra havia se provado verdadeira até então.
Estranhamente, mesmo após ter assistido a todos
os seus planos e esperanças ruírem, a dor ainda valia a pena.
Ela suportava cada passo como suportava cada batida de seu
coração enquanto se aproximava da cama, onde sabia que não
encontraria seu príncipe sozinho.
Não demorou para que distinguisse a forma da mulher
com quem ele se casara naquele mesmo dia. A mulher que
usurpara seus feitos, seu título e, não obstante, seu lugar ao
lado do príncipe.
— Me casarei apenas com a garota que salvou minha
vida — insistira ele perante os apelos de seu pai e da corte
quando cobrado para escolher uma esposa.
E ela escutara seus apelos. Ela fora até a bruxa. Ela
trocara sua família, sua cauda e sua voz para perseguir o homem
que sabia ser o amor de sua vida. Seria difícil convencê-lo de
que era ela quem ele procurava, especialmente com a bruxa do
mar tendo exigido sua língua como forma de pagamento, mas
o amor verdadeiro lhe mostraria a verdade.
Ou assim ela esperava.
Agora, enquanto observava seu amado dormir ao
lado de outra mulher, percebia o quanto havia esperado em
vão. Percebia o quão fácil havia sido para ele atribuir o seu feito
a alguém que lhe era mais conveniente. Como poderia, afinal,
uma garota sem língua, sem passado e sem título ter salvado a
vida do príncipe?
As lágrimas correram teimosas e grossas por suas
bochechas, dando vazão à raiva que estava sentindo, e ela teve
que fazer um grande esforço para controlar sua respiração.
Não sabia o quão leve era o sono dos dois, e não pretendia ser
descoberta antes de tomar sua decisão.
Deu a volta na cama, de forma a observar o rosto
relaxado do príncipe o mais próximo que conseguia. Achava
que seria a adaga a lhe pesar terrivelmente na mão, mas o maior
peso era o de sua língua. Ou da ausência dela, como era o caso.
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Havia tantas coisas que ela gostaria de lhe dizer, tanto
que gostaria de explicar e mais ainda que gostaria de implorar.
E ainda assim, sentia o gosto amargo do silêncio, sabendo que
todas aquelas coisas iriam com ela para o túmulo.
“Por favor, não me deixe morrer assim”, suplicava em
sua cabeça.
Mas o príncipe seguiu dormindo, completamente
alheio a ela ou ao que se passava ao seu redor. Da mesma forma
como estivera na maior parte do tempo, desde que haviam se
encontrado pela primeira vez. Alheio a quem era ela, a como
se sentia e ao que estivera disposta a fazer por ele.
E do que ainda estava disposta a fazer.
Pois a verdade, a triste e inevitável verdade, é que o
amava. Amava com toda a força do que havia restado de seu
coração, e ele jamais saberia disso. A escolha, afinal de contas,
havia sido fácil. Ela jamais teria tido a coragem de tirar-lhe a
vida, mesmo que o preço fosse a sua própria, soubera disso
desde que o salvara do naufrágio, em algum lugar, escondido
nas esquinas escuras de seus pensamentos.
Sempre soubera.
E, no entanto, ela sabia que ainda havia uma escolha
a ser feita, uma decisão importante a ser tomada. Pois, apesar
de estar em paz com deixar seu príncipe para trás, não tinha
certeza de que gostaria de fazê-lo sabendo que ele vivia uma
mentira. A mentira que agora encontrava-se deitada ao seu
lado, embrulhada em uma camisola de seda fina, confortável
entre os cobertores. Ocupando o seu lugar.
Aquela não era a garota que lhe salvara a vida, nem
nunca seria.
Ela contornou novamente a cama, desta vez
colocando-se próxima à mulher pela qual seu príncipe a
substituíra. Por mais que guardasse mágoas de seu amado, era
capaz de entender sua ignorância. Ele não tinha como saber
o que acontecera, nem quem era ela, e ela mesma não estava
em posição de lhe contar. Esta mulher, no entanto, era algo
completamente diferente. Era uma princesa, tinha seu status,
sua fortuna, seus pretendentes. Tudo. E ainda assim, estivera
mais do que confortável em assumir um título que não era seu.
Não tivera um lapso de vergonha ou receio em fabricar uma
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história sobre como estava nadando no mar quando percebera
o naufrágio e se prontificara para salvar o príncipe.
“Uma história de contos de fadas”, haviam suspirado
os membros da corte, contentes em ver seu príncipe tomar a
princesa usurpadora como esposa. Mas ela sabia a verdade, e
não estava pronta para morrer sem se fazer ouvida, mesmo que
não com palavras de fato.
O movimento lhe veio tão naturalmente quanto nadar
ou cantar, quando ainda era capaz de fazer essas coisas, e a adaga
deslizou livremente pelo pescoço da princesa adormecida. O
sangue correu pelos lençóis, vermelho como a aurora, e ela
observou impassível enquanto a vida da outra mulher se esvaía
lentamente.
Havia tomado a decisão certa, sabia disso. E agora
poderia encontrar seu destino sabendo que, apesar de não ter
conquistado seu príncipe, havia, à sua forma, feito justiça.
Algo com o que ela não contara, no entanto, era que
a umidade repentina da cama viria a incomodar o sono de
seu amado. O príncipe se remexeu preguiçosamente entre os
lençóis, incomodado, tateando ao redor para encontrar a fonte
de umidade. E não tardou a abrir os olhos.
Ela não conseguia sequer começar a imaginar o que
deveria ter passado dentro da cabeça dele naquele momento,
o que teria sentido ao abrir os olhos e encontrar sua esposa
sufocada no próprio sangue, enquanto ela mesma encontravase estática ao lado da cama, segurando a arma do crime.
Esperou gritos, indignação e questionamentos, mas
nenhuma palavra foi formada nos lábios do príncipe, que
observava com olhos arregalados a falecida esposa. Talvez ele
pensasse que estava em um pesadelo, um sonho ruim, algo
que não fazia parte da realidade. Uma parte dela esperava
desesperadamente que, de alguma forma, ele simplesmente
voltasse a dormir. Pela primeira vez desde que fizera o acordo
com a bruxa do mar, ela se sentiu grata por ser incapaz de falar.
Não tinha certeza de que sua língua não iria traí-la naquele
momento.
Uma parte dela, no entanto, ainda queria explicar a
ele o que havia acontecido. Como ele havia se enganado, como
havia sido cego, como havia concedido a outra mulher o lugar
que deveria ter sido seu. Como, em verdade, ela era a mulher
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que ele procurava, aquela que salvara sua vida. Mais importante
do que isso, como a mulher que jazia em sua cama era uma
mentirosa e impostora, e como ela o havia livrado de viver uma
mentira ao lado de alguém que não o amava de verdade.
Como fizera tudo por amor.
Sentiu mais uma vez as lágrimas escorrerem. Aquilo
estava se tornando tão constante quanto a dor tenebrosa em
suas pernas. Ela sabia que deveria ir embora, que deveria seguir
com seu parco plano enquanto ainda era possível. Fizera o que
viera fazer, bem a grosso modo, e agora tudo o que restava era
esperar o amanhecer, e ela gostaria de fazê-lo na praia, olhando
para o mar, de onde nunca deveria ter saído.
Mas seu próprio corpo, tão novo e ao qual nunca se
acostumara, acabou por carregá-la em outra direção. Quando
deu por si, estava se aproximando lentamente do príncipe, com
uma das mãos estendida delicadamente, pronta para tocar-lhe
o ombro. Quando seus dedos roçaram contra a pele do jovem,
ela suspirou e desejou mais do que tudo poder fazê-lo entender
por que ela fizera o que fizera. Era preciso. Era justo.
O príncipe levantou os olhos para ela, como se desperto
de um transe, e pela primeira vez desde que o conhecera, ela
enxergou certeza em seus olhos. Após tanto tempo, os olhos
azuis de seu amado a encaravam com reconhecimento, olhando
para ela, não através dela.
Havia esperado tanto tempo por isso.
Talvez aquela fosse, afinal, uma história de contos
de fadas. Talvez ele finalmente tivesse entendido o erro que
cometera. Talvez ele ainda pudesse salvá-la.
Uma brisa fria arrepiou suas costas, a janela,
imediatamente atrás dela, tinha uma bela vista do oceano.
Privilégios dos aposentos do herdeiro do trono. Era extremamente
providencial, ela pensou, que sua história de amor tivesse um
desfecho perante uma vista tão maravilhosa de seu antigo lar.
Observou com o coração disparado enquanto seu
amado se levantava da cama devagar, levando ambas as mãos de
encontro aos seus ombros, segurando-a firme. O sangue ainda
fresco da princesa deixou marcas contra sua pele, mas não se
importou. Finalmente, uma única palavra deixou os lábios do
jovem:
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— Você — disse ele. Não era uma pergunta. Não
havia nada implícito naquela palavra. Era apenas a constatação
de que ele a enxergava, finalmente, por quem era.
Ela sorriu, e desejou poder dizer-lhe que sim, era ela.
O sol ainda não havia nascido, apesar dos leves tons
púrpuras que começavam a despontar no horizonte. Ainda
tinham tempo. Ele ainda poderia ser seu.
Sentiu as mãos do príncipe segurarem seus ombros
com mais força. Talvez um pouco de força demais. Procurou
não prestar atenção, mas o jovem apenas intensificava a força
com a qual a segurava, passando a machucá-la. Ela deixou o
punhal cair e tentou afrouxar seu toque, em vão. Ele levantouse da cama, empurrando-a contra a parede do quarto.
Ou ao menos ela esperava que fosse a parede.
Sentiu o toque frio do parapeito da janela contra o
tecido fino de sua camisola, e seu coração batia cada vez mais
forte conforme o príncipe a inclinava mais e mais em direção
à janela aberta.
Ela poderia ter olhado para trás, mas não o fez, pois
sabia exatamente o que havia do lado de fora da janela dos
aposentos reais. Havia o sol nascente, derramando seus tons de
laranja e vermelho pelos céus, anunciando o fim do acordo com
a bruxa do mar. Declarando que seu tempo estava esgotado.
E havia o oceano, seu antigo lar, onde suas irmãs aguardavam
ansiosamente seu retorno. Ela se perguntou por um momento
se, caso estivessem por perto, poderiam vê-la de lá de baixo,
inclinada perigosamente na janela.
Dentro dos olhos de seu amado, ela enxergava apenas
o azul intenso, tão profundo e perigoso quanto os abismos do
fundo do mar. E agora, finalmente, ela entendia que o abismo
daquele olhar estava lhe revelando um monstro desconhecido.
Ainda podia escutar a última palavra do jovem
reverberando em sua cabeça.
“Você”.
O que a princípio ela esperava que fosse uma
constatação de amor nada mais era do que uma simples
percepção do óbvio.
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“Você matou minha esposa. A mulher que salvou
minha vida”.
Sim. Ela havia matado a princesa. Havia escolhido
acabar com a vida de uma mulher que nunca conhecera em vez
de cumprir o acordo pelo qual suas irmãs haviam sacrificado
seus longos cabelos. Escolhera poupar a vida do homem que
amava, o mesmo homem que agora a empurrava contra a janela,
decidido e resoluto em tomar vingança pela morte da princesa.
O mesmo homem que jamais saberia quem, de fato, havia
salvado sua vida.
O punhal por sua liberdade. O sangue do príncipe
por sua voz e sua cauda de volta. A vida dele pela sua. Parecia
uma escolha simples. Deveria ter sido uma escolha simples.
Mas não fora.
Agora, com a brisa fria do oceano às suas costas e a
cólera do príncipe à sua frente, ela fechou os olhos. Não para
aceitar a morte, havia feito as pazes com seu destino muito antes
de adentrar aquele quarto, mas para pedir desculpas silenciosas
à princesa de quem tomara a vida. Deixara que seu amor, seu
ciúme e sua raiva enxergassem na outra mulher todos os defeitos
e crimes que, em verdade, nunca lhe pertenceram, e escolhera
poupar a vida do homem que era o verdadeiro culpado. E que,
talvez, mesmo que as circunstâncias fossem diferentes, nunca
a tivesse amado.
Ela sabia como se parecia o amor.
Amor fora ter abdicado de sua vida em prol de outra
pessoa. Amor fora assistir às suas irmãs entregaram-lhe um
punhal mágico, pelo qual haviam sacrificado coisas importantes,
para que ela pudesse voltar para casa. Amor havia sido aceitar
a própria morte em vez de impor tal destino ao outro, mesmo
sabendo que o outro jamais saberia de seu sacrifício, e que
jamais faria o mesmo por ela.
Por amor, ela aceitara diariamente a dor de suas
pernas, a ausência de sua voz. Por amor, ela aceitara dormir
no quarto com a criadagem do castelo, servir a mesa onde seu
príncipe tinha as refeições com a família e limpar o imenso
quarto onde ele dormia. Fora por amor que aceitara por tanto
tempo passar desapercebida, ser ignorada e dispensada por
seu amado, contentando-se com as migalhas de atenção que
recebia no dia a dia.
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Ela sabia que o havia amado com todo o seu coração. E
sabia, bem no fundo, que nunca fora correspondida, nem jamais
seria. Que havia cometido um erro. E que havia esperado em vão.
Não era inesperado que pensasse na bruxa do mar
em seus últimos momentos de vida, mas era triste que fosse
para lembrar-se da frase que, à época de seu acordo, lhe tivesse
causado tanto desprezo. Julgara a bruxa como uma velha amarga,
com quem a vida havia sido pouco gentil, e que não havia
conhecido o amor verdadeiro, como ela achava que conhecia.
As palavras lhe voltaram à cabeça como um punhal, mil vezes
pior do que aqueles que sentia em suas pernas.
— Cuidado com os homens, pequena sereia, pois todo
homem carrega dentro de si um monstro. Alguns adormecidos.
Outros à espreita. E não se pode nunca amar um homem sem
aceitar o monstro.
Ela sentiu as mãos do homem que fora o amor de sua
vida empurrando-a para fora da janela, sentiu seu corpo cair
livremente. Livre como não se sentira em muito, muito tempo.
Sentiu as ondas e a água do mar envolverem seu corpo em um
abraço, e sentiu-se dissolver enquanto os raios de sol levavam
embora seu corpo físico, deixando apenas a fina espuma do
mar em seu lugar.
A sereia sentiu-se espalhar por toda a parte, e foi
somente quando não sentia mais dor, medo ou raiva que
compreendeu a triste e irrevogável verdade.
Não havia percebido o monstro à espreita.
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Adormecida

Lívia Stocco

O

coração acelerava a cada passada do cavalo. Galgara
milha após milha em velocidade constante, admirando
os detalhes do caminho, desejando se lembrar de tudo
depois para contar cada etapa para sua amada, mas agora que
o castelo se aproximava o jovem príncipe forçava seu cavalo a
ir mais rápido que o vento.

Duzentos anos, contaram a ele, há mais de duzentos
anos a donzela dormia em seu leito encantado, e ele, apenas
ele, seria capaz de despertá-la, estava certo disso. Outros já
haviam arriscado suas vidas, primeiro atravessando o palácio
dominado por espinhos venenosos, depois enfrentando o dragão
demoníaco invocado pela maléfica feiticeira e a valentia de
tantos bravos príncipes não era nenhum mistério: qual nobre
não se sentiria tentado a beijar a formosa princesa e tirá-la da
maldição, ganhando assim o coração da mulher que diziam ser a
mais bela do continente e herdando também a colossal herança
que ela possuía e que fora confinada às alas subterrâneas de seu
castelo secular, guardadas pelo dragão?
Entretanto, todos falharam. Alguns levados pelo
veneno da hera, outros devorados pelo dragão, quando ele
ainda estava vivo, mas os últimos simplesmente não foram
merecedores da dama. Houve aqueles que se apavoraram com
o corpo que encontraram adormecido e simplesmente fugiram,
mas o jovem Félix não se impressionaria: sabia que, quando o
feitiço fosse desfeito, a beleza da moça retornaria em todo o seu
esplendor. Também houve quem tivesse chegado a beijar a moça,
mas com o sentimento errado: talvez estivessem apaixonados
pela ideia da fortuna que a bela adormecida lhes proporcionaria
e esta não era a chave para desfazer o encanto: segundo rezava
a lenda, somente um beijo de amor seria capaz de trazer a
moribunda de volta ao mundo dos vivos.
Félix desceu de seu cavalo antes de passar pelas
ruínas da muralha, o animal estava agitado. Atou as rédeas do
companheiro de jornada a um salgueiro frondoso e galgou,
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sozinho, os metros finais que o separavam de sua amada: o
terreno pantanoso que circundava o castelo, as alas sombrias
dominadas por plantas peçonhentas no pátio interno, os degraus
traiçoeiros da escadaria para a torre mais alta do palácio.
A cada perigo vencido, seu amor se fortalecia. Nunca
tinha vislumbrado nem uma pintura da bela dama na vida, mas
tinha convicção de que seu amor inquebrantável, sustentado
por histórias um tanto fantasiosas sobre princesas delicadas,
quase angelicais, ouvidas na infância, seria suficiente para
acordar a moça. Ele estava apaixonado por ela, apaixonado pela
mulher que dormia, e não importava se seus irmãos e irmãs lhe
dissessem que era um jovem tolo, fascinado por uma ideia e não
por uma mulher de verdade; não lhe importava que os amigos
lhe dissessem que, mesmo se ela acordasse, seria, pelo menos,
duzentos anos mais velha que ele; não lhe importava que lhe
dissessem que ele devia perder o temor de falar com pessoas
reais e cortejar uma moça viva e normal, em vez de sonhar com
uma mulher que não tinha opção, senão amá-lo, quando ele a
trouxesse de volta à vida com seu amor. Ele sabia que amava
a bela, e que nada no mundo o faria desistir de seu final feliz.
A ossada do dragão refletia, lá embaixo, o sol do fim da
tarde que entrava pelas frestas abertas na parede desmoronada
do salão inferior. Dragões eram raros e longevos, mas morriam,
como qualquer outro animal, e aquele já se fora décadas atrás.
Se tivesse deixado descendentes, Félix estaria preparado para
enfrentá-los com sua armadura brilhante, seu escudo espelhado
e a espada recém-forjada, mas não havia sinal de vida até o cimo
da escadaria, e o príncipe encontrou a porta que procurava, de
mogno com arabescos dourados, entreaberta.
Afastou a folha. Passou por ela. O interior do quarto
era uma cúpula grande, o teto revestido com pinturas folheadas
a ouro. Entre os muitos utensílios cobertos de poeira e teias de
aranha, o catre estava posicionado no centro, a luz dourada do
sol poente incidindo diretamente sobre o corpo que ali jazia.
O rapaz embainhou a espada e se aproximou da dama,
seu coração martelando contra o peito, fazendo a armadura
parecer mais apertada do que era. Era difícil discernir se o que
estava no leito era um homem ou uma mulher, se tinha sido
jovem ou velha: a pele enegrecida e seca grudara nos ossos,
órbitas vazias encaravam o teto abobadado, os cabelos eram
só meia dúzia de fios emaranhados, que podiam muito bem
ser apenas fios tecidos pelas famílias de aranhas que habitavam
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as entranhas daquela múmia, que, apesar de tudo, ainda vivia,
pois sua respiração lenta, mas ritmada, soerguia levemente o
véu puído que recobria seu corpo.
Félix não via nada disso. Sabia o que aconteceria e,
antes de afastar a camada de teias que recobria a face cadavérica,
devaneou sobre a princesa que o receberia. Seria uma bela
mulher de pele de alabastro e cachos da cor do sol? Ou uma
forte donzela de madeixas negras e lábios escarlates? De que cor
seriam seus olhos? Com que idade teria sido tirada do mundo?
Ele enfim saberia.
Baixou o rosto e desceu os lábios para a boca murcha e
putrefata dos restos respirantes. Sentiu o gosto amargo da morte
preencher seu paladar, e mais: sentiu a energia que emanava
do encanto sendo dissolvido.
Afastou-se e contemplou a transformação. A coisa
que parecia um amontoado de restos ancestrais começou a se
contorcer; as cavidades entre os ossos foram preenchidas de
músculos; a pele cinzenta e áspera suavizou-se e tornou-se macia
e sedosa. Rija. E, enquanto o amor do jovem príncipe trazia
de volta a linda mulher de olhos cor de avelã, o castelo inteiro
recuperava seu brilho: fendas se fechavam, a manta de poeira
desaparecia, esculturas tilintavam e voltavam aos seus lugares,
como eram no momento em que a mulher foi enfeitiçada.
Era uma linda dama, de pele clara e sardas sob os
olhos, sorriso luminoso, dentes todos brancos, cabelos longos
de ondas escuras caindo em seu colo acetinado, e devia ter algo
em torno de vinte anos. O principal para o príncipe, porém,
era outra coisa: ela o olhava com adoração.
— Meu galante cavalheiro! Você me despertou!
— Sim, minha princesa, porque não parei de pensar
em ti desde o momento que soube de sua trágica história,
quando ainda era um menino. Eu a amo desde então!
A dama não parava de sorrir para o jovem, suas mãos
procuraram as dele. Félix estava extasiado: aquele fervor no
olhar era a mesma paixão que ele sentia, estava certo disso.
— Será que você poderia me contar o que ouviu? Para
que eu possa relembrar os fatos? Parece que tudo está meio
apagado na minha memória… — a princesa pediu.
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— Certamente que sim, minha donzela! Todos nos
quatro cantos do continente ouviram a maldição que caiu sobre
a pobre princesa pelas mãos de uma maléfica bruxa, que a fez
espetar o dedo em uma roca e adormecer até o dia em que seu
amor verdadeiro viesse acordá-la — disse Félix, e, à medida
que contava, sua euforia crescia, chegando a tirar seu ar. Estava
confessando todo seu amor guardado para aquela mulher e isso
estava exaurindo suas energias, já desgastadas pela longa marcha.
— Eu sou este homem que veio resgatá-la, meu amor, e sinto
ser eu o responsável por ter que contar que mais de duzentos
anos se passaram desde seu feitiço. Sua família e seus amigos
não existem mais… Mas você encontrará em mim o suporte
de que precisa para recuperar a alegria de viver, eu prometo…
Prometo fazer tudo ao meu alcance…
Ele estava cansado, precisava desesperadamente de
um copo de água para continuar, certamente a princesa estaria
apavorada com a perspectiva da nova vida e ele teria que ser
seu alicerce naquele momento.
Mas a mulher se levantou sorridente, nem
minimamente abalada.
— Duzentos anos! É fabuloso o que o tempo pode
fazer, não?
O príncipe se ergueu com ela, mas levou a mão ao
peito, uma dor pungente transpassando o tórax. Temeu que
seu coração fosse fraco demais para aguentar tanta paixão e
estivesse se rompendo.
— Veja, meu querido salvador, o que dois séculos
podem fazer com uma história! Transformaram a rebelião
surpresa de um reininho medíocre, liderada por uma princesinha
ralé, contra uma bela e poderosa feiticeira, num conto de fadas.
E veja que ironia: Aurora, aquela criatura sonsa, pensou que
colocando essa maldição em mim garantiria que eu jamais
acordasse! Ela não tinha poder para me matar e, claro, quem
pensaria que alguém, em sã consciência, se apaixonaria por mim
e me procuraria, sabendo que sou uma ladra de almas, que roubo
espíritos para me manter jovem e forte através dos séculos? Mas
olhe a surpresa! Duzentos anos e me transformaram em uma
princesa encantada! Não é fantástico, meu amado príncipe?
Transtornado, o rapaz não podia mais responder.
Suas energias eram drenadas rapidamente, suas pernas já não
sustentavam o corpo, a espada jazia inerte ao seu lado no chão.
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A pele ressequida encovava para dentro do corpo, os órgãos
comprimidos já não tinham espaço para funcionar e entraram
em colapso. Seus lábios descarnados receberam ainda o último
beijo da mulher amada antes de seus olhos se fecharem para
a escuridão.
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Agridoce

Marcio Zanini

E

m uma floresta formada com pinheiros cheirosos e
umidade cativante, morava um casal de velhinhos.
A pequena, simples e confortável cabana ficava
perfeitamente localizada em uma clareira perto do riacho.
A rotina deles era equilibrada e seguida com disciplina entre
cuidar da plantação e dos afazeres domésticos.
Toda noite eles se sentavam diante da lareira. Ele
bebericava seu conhaque e degustava seu cachimbo enquanto
ela bordava ou costurava as roupas do casal. Nada mais tinham
a fazer a não ser pensar na vida diferente que poderiam ter tido.
— Como é triste não ter filhos! Nossa casa é tão
silenciosa, enquanto nas outras, há tanto barulho e alegria! —
expressou melancólico.
— É verdade — respondeu a mulher, suspirando.
— Mesmo que tivéssemos um único filho, nem que fosse do
tamanho de um polegar, eu já me sentiria feliz e o amaríamos
de todo o coração. Pena que já passamos da idade — lamentou.
— Lembra da minha tia Clemilda? — ele perguntou,
enquanto se levantava e caminhava até a lareira. Ela gesticulou
que sim com a cabeça. — Uma vez ela me contou uma história
de terror de uma criança que nasceu de um ovo. — Bateu o
cachimbo no tijolo da lareira para limpá-lo e voltou a olhar para
a mulher. — Ela dizia que bastava colocar uma gota de sangue
dentro do ovo todos os dias e que dele chocaria uma criança.
Ambos se encararam com os olhos iluminados pela
luz do fogo dançando em suas faces.
E assim fizeram. Seguiram à risca a história contada
pela tia, e pelos próximos sete meses cuidaram de um ovo com um
pequeno furo na parte de cima. Carregados de desejo, cortavam
os próprios dedos e deixavam a gota vermelha pingar dentro
da casca branca. Até que dele, um menino nasceu, quebrando
a casca com suas mãozinhas. Era perfeitamente formado, mas
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pequenino como um polegar. Então, denominaram-no: Pequeno
Polegar.
Os pais o alimentaram com vontade na esperança de
que ele crescesse, mas Polegar nunca passou do mesmo tamanho
que nasceu. Seu apetite era voraz e nunca estava satisfeito.
Comia de tudo o tempo todo: cenoura, tomate, berinjela e
qualquer legume que os pais colocassem na sua frente. Até
cebolas, quando não sabiam mais o que dar para satisfazê-lo.
Depois de comer, ele vomitava tudo e, com fome
novamente, recomeçava a comilança.
Um dia, o camponês estava se aprontando para ir à
floresta rachar lenha; então, disse para Polegar:
— Não quer ir comigo, filho?
O garotinho tirou a cara que estava enfiada em
um tomate, supresso. Ele nunca havia saído de casa, os pais
achavam muito perigoso o mundo fora dali para um indivíduo
tão pequeno.
— Eu ia adorar, papai. — Seus olhos se encheram de
lágrimas de emoção. Limpando o rosto em seguida.
A mãe achou uma boa ideia. A novidade do exterior
poderia fazê-lo parar de comer e vomitar.
— Então venha. — O pai pegou o Polegar e o
acomodou em seu ombro.
Ambos partiram, felizes.
Ao chegar no local onde a lenha seria cortada, o pai
tirou o filhinho de seu ombro; todo satisfeito, o menino foi
sentar-se num galhinho.
Ali passaram boa parte do dia. Por esse tempo, o
menino esqueceu da fome, apesar de a sua barriga roncar vez
ou outra, mas estavam tão felizes conversando e rindo que ele
não dava atenção para o barulho de seu estômago.
O que eles não perceberam era que dois lenhadores
que estavam por perto escutando a conversa, olharam de longe
o senhor falando sozinho. Esgueiraram-se curiosos e, quando
se aproximaram, escutaram outra voz, mas não havia mais
ninguém ali. Prestando mais atenção, enfim avistaram Polegar
no pequeno galho perto do senhor. Quando os dois forasteiros
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viram o Pequeno Polegar, ficaram tão admirados que não sabiam
o que dizer. Então, um deles chamou o outro de lado e disse:
— Escuta, aquele pimpolho poderia fazer a nossa
fortuna se o exibíssemos a pagamento numa grande cidade.
Vamos comprá-lo!
O companheiro concordou. Aproximaram-se do
camponês e disseram-lhe:
— Vende-nos esse anãozinho, nós o trataremos bem
e ele se sentirá feliz conosco.
— Não! — respondeu o pai. — Ele é a raiz do meu
coração, jamais o venderia, nem por todo o ouro do mundo.
O pai, preocupado, pegou Polegar e o colocou dentro
de seu bolso.
— Passar bem, senhores. — Segurou seu machado
e pôs-se a sair depressa dali. Sempre olhando para trás para
conferir se não estava sendo seguido.
Mas os lenhadores eram astutos e conhecedores dos
arredores, seguiram o senhor sem que fossem notados até a
cabana da família.
— Roubaremos aquele pimpolho assim que anoitecer
— sussurrou um deles, escondidos em um arbusto.
— E se eles acordarem? — preocupou-se o outro.
— Mataremos eles, oras. Aquele pequenino vale
uma fortuna. — Ele não conseguia desviar o olho da cabana,
acompanhando o senhor entrar apressado.
nervosa.
ardiloso.

Logo depois viu as cortinas serem fechadas de maneira
— Agora é só esperar escurecer. — O lenhador riu,

Assim que anoiteceu, todos dormiam tranquilos,
acreditando que o perigo havia passado.
Mas Polegar e seu ouvido sensível escutou quando
a porta da frente foi forçada. Ele levantou sua cabecinha,
conferindo que os pais ainda repousavam. Saiu do cesto que
dormia ao lado da cama e caminhou para fora do quarto, ficando
embaixo da cadeira de bordar da mãe.
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Os homens entraram sorrateiros. Andando vagarosos
na escuridão, apenas a luz do fogo da lareira, agora já fraco,
iluminando o lugar.
— Será que tem alguma coisa de valor por aqui? —
perguntou o mais magro deles.
lo.

— Sim, tem. O pequenino. Concentra-se em encontrá-

— Mas olhe aqui, tem uma bolsa — exclamou ao ver
a bolsa de bordados da senhora ao lado da cadeira. Enfiou a
mão com gosto, como se uma pedra preciosa do tamanho de
um punho estivesse escondida ali.
Ele recolheu a mão assustado com a expressão de dor
assim que espetou a mão na agulha. A gota de sangue pingou
no chão, ao lado de Polegar, antes que o homem levasse o dedo
na boca para lamber.
O cheiro de sangue invadiu o nariz de Polegar,
conta de sua alma e fazendo sua barriguinha roncar
no mesmo segundo.
tomando

Os dois lenhadores se olharam com o sutil barulho,
quase imperceptível, ficando em silêncio no mesmo segundo
com receio de que alguém houvesse acordado.
Sem resistir, Polegar passou o dedinho no sangue e
lambeu. Seus olhos se iluminaram e seu estômago se acalmou
com o sabor agridoce que sentiu na língua. A sensação o fez
se ajoelhar e lamber todo o sangue.
Até que, enfim, ele se sentiu satisfeito e sem a menor
vontade de vomitar. Pelo contrário, ele queria mais.
— Ai.
O homem magrelo sussurrou um resmungo, assustado,
passando a mão no calcanhar machucado. O outro olhou para
ele com ódio, colocando o dedo na frente da boca em sinal de
silêncio.
— Alguma coisa me mordeu — sussurrou o homem.
— Fez um buraco no meu tornozelo.
O outro arregalou o olho. Não havia animal nenhum
ali, nenhum gato ou cachorro, só poderia ser o pequenino.
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— Cadê, deixa eu ver. — Agachou-se, tentando
localizar Polegar perto do pé do companheiro, até que avistou
o buraco no tornozelo do amigo.
Foi quando o magrelo caiu no chão. De maneira
desesperada começou a levantar a calça, tentando falar sem
gritar.
— Tem algo subindo na minha perna.
O outro começou a ajudar a levantar a calça do amigo.
— Onde? Deixa-me pegar ele.
— Dentro da minha perna — lamentou o magrelo,
com o olhar mais assustado que uma pessoa poderia expressar.
— Tá subindo pela minha coxa. Dói muito.
Antes que ele berrasse, o amigo lhe tapou a boca.
O companheiro levantou a blusa e foi possível ver a pele se
elevando pelo caminho que Polegar passava, subindo até o
peito do homem, causando hemorragia por onde abria caminho
mordendo e rasgando os órgãos, músculos e artérias.
De repente, ele desmaiou e tudo parou.
Não havia pele se elevando, movimento ou barulho
acontecendo. Nem mesmo respiração. O magrelo estava morto.
Desesperado em perder o amigo, o lenhador começou
a bater no peito do companheiro, tentando trazê-lo de volta
a vida. Sem sucesso, começou a fazer respiração boca a boca.
Parava, voltava a bater e depois respirava na boca do camarada,
repetidas vezes.
Então, ele se engasgou com algo. Cambaleou para
trás assim que sentiu Polegar descer por sua garganta. Apertou
o próprio pescoço na intenção de impedir que o pequenino
passasse por ali. O lenhador quase teve sucesso, mas o ar lhe
faltou e ele foi obrigado a afrouxar as mãos.
Sentiu Polegar rasgar o esfíncter, destruir o esôfago até
chegar no estômago, onde começou a chutar, beliscar e gritar.
O sangue espirrou da boca do ladrão.
— Que.. queres.. ca... calar-te? — o homem gaguejou,
babando sangue, agonizando em dor pela garganta destruída,
cambaleando de tontura. — Vai acor.. cordar to.. todo mun…
mundo.
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— É isso mesmo que quero — gritou Polegar. — Tu
ias me roubar de meus pais. Você é um homem mal.
E voltou a gritar com todas as forças. Chutando e
beliscando, fazendo o homem se contorcer ainda mais de dor
e desespero com o som que vinha de dentro de sua barriga.
Deixando toda a situação ainda mais bizarra.
Por fim, o pai e a mãe acordaram, espiaram por uma
fresta da porta o invasor se contorcendo de dor na sala. O senhor
segurou um machado e a mãe uma foice.
— Fica atrás de mim — pediu o marido. — Se não o
matar com a primeira machadada, tu corta-lhe a barriga com
a foice.
Ouvindo a voz do pai, Polegar gritou:
— Querido papai, eu estou aqui, dentro da barriga
do homem! — ecoou a voz abafada do pequenino de dentro
do rapaz.
— Minha nossa senhora! — gritaram os pais. — Como
isso é possível?
Mandou a mulher guardar a foice para não machucar
o filho. Depois, erguendo o machado, desferiu um terrível golpe
na cabeça do invasor.
— Devolve meu filho — gritou.
O ladrão caiu morto no chão, o som seco da batida
reverberou pela casa. Os miolos vazaram pelo crânio aberto
produzindo o som de fruta sendo espremida.
— Filho — chorou a mãe, aproximando-se da barriga
do homem. — Como vai sair daí?
— Eu posso comer meu caminho para fora, ou sair
pela garganta dele. Qual prefere, mamãe?
Os pais se olharam assustados e surpresos.
— Acho melhor pela garganta — pediu a mãe,
agoniada com a situação.
Eles olharam o pescoço do homem se avolumar assim
que Polegar passou por ela. Suas mãozinhas empurraram os
dentes do lenhador e o pequenino saiu dali, sujo de sangue,
afastando a língua do homem para abrir passagem.
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— Minha nossa. — O pai segurou-o nas mãos.
— Eu comi a carne deles, papai. Finalmente meu
estômago parou de roncar. — Polegar sorriu satisfeito. — Acho
que hoje consigo dormir à noite toda sem que acorde precisando
comer para me acalmar.
— Acho que sim — suspirou o pai. — Vou limpá-lo
para dormir.
Antes de sair, olhou para a esposa afirmando positivo
com a cabeça.
Assim que ficou sozinha, ela voltou a segurar a foice.
Começando a desmembrar o lenhador para ficar mais fácil
guardar a carne para alimentar seu filhinho.
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Amarras

Bruny Guedes

E

ra quase meia-noite quando Barba Azul saiu do quarto
secreto no subsolo do palácio. Trancou a porta com a
menor chave do imenso molho e gastou alguns segundos
olhando os entalhes da madeira e pensando. Caminhou
lentamente pelo largo corredor e subiu as escadas em caracol
ao final dele, chegando ao térreo. Largou-se na poltrona do
escritório, ainda pensativo. Já fazia meses desde que sua última
esposa partira, e estava se sentindo novamente sozinho.
Sorriu, porém, ao se lembrar das jovens moças da
família Xavier. Belas, formosas, voluptuosas, mesmo por baixo
de todas as camadas de vestido que usavam. Salivou. Já tinha
pedido a mão de qualquer uma delas para os pais, mas soubera
que, como sempre, sua reputação o precedera. Corria por todo
o reino e pelas cidades vizinhas o boato sobre “as mulheres
sumidas do temível Barba Azul”, já que todas suas mulheres
simplesmente desapareciam de uma hora para outra. As doces
meninas tinham medo dele e, com certeza, também tinham
repulsa de sua barba azulada, outra coisa com a qual estava
acostumado. Nunca ninguém tinha entendido o porquê, mas
desde a adolescência, com o primeiro pelo crescendo em seu
rosto, a família notou a estranha coloração azul. Por anos, ele
havia sofrido com isso, mas hoje não ligava mais. Era rico e
poderoso o suficiente para que esse detalhe não fizesse diferença.
Já havia se passado quase duas semanas desde o
primeiro pedido de casamento e a resposta não vinha. Resolveu,
em um rompante, impressioná-las. Imediatamente, pegou uma
folha de pergaminho e escreveu nela um convite para uma
suntuosa festa que daria a partir da próxima lua cheia, para a
qual toda a família Xavier e seus amigos estariam convidados.
Regozijou-se com o resultado de seus escritos e
ordenou que um mensageiro entregasse aos líderes da família
já nas primeiras horas da manhã. Naquela noite, nem dormiu,
pensando no desenlace que a festa poderia lhe ocasionar e
nos prazeres dos quais poderia usufruir durante e depois do
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evento. Descobriu que, nas últimas semanas, sua principal
distração e passatempo vinha sendo imaginar aqueles corpos
sem os vestidos longos que insistiam em cobri-los. Tanto pano
desnecessário já não seria um problema depois da festa, esperava.
Levantou-se da gigantesca cama sem quase nem ter dormido,
assim que ouviu sinais de que o mensageiro já estava de volta.
Para sua felicidade e a de sua imaginação perversa, a família
aceitara o convite para a grande festa, e Barba Azul começou a
delegar tarefas para os empregados imediatamente.
Uma semana depois, o evento começou. A família
Xavier com certeza nunca havia visto nada igual e, logo na
entrada, se impressionou com o tamanho da propriedade e
com todas as relíquias, ouros, tapeçarias, pratarias e tudo o mais
que uma pessoa riquíssima poderia ter em um palácio. A festa
durou cinco dias, sem interrupções, e teve de tudo o que uma
pessoa com um pouco de malícia pode imaginar. Houve caçadas,
pescarias, cavalgadas, jogos, tanto de azar quanto de sedução,
brincadeiras e demorados passeios pelos maravilhosos jardins.
Barba Azul tentou impressionar as pretendentes de todo o jeito
que poderia, lhes mostrando seus lados simpático, encantador,
lisonjeiro, galante e amante. Muita bebida e comida manteve
todas as barrigas fartas durante todos os dias, e muita música
foi tocada, ouvida e dançada. O anfitrião, é claro, dançava com
uma leveza ímpar, e com isso encantou até uma prima distante
das duas donzelas.
Foram cinco dias incansáveis, repletos de prazeres e
alegrias e, ao final de tão suntuosa e satisfatória festa, Olívia, a
irmã mais nova, resolvera se casar com tão adorável homem,
mas de tão horrenda barba azulada.
O grandioso casamento ocorreu apenas duas semanas
depois, tamanha era a ansiedade do noivo. Foram mais quatro
dias de festas, para toda a cidade, mas Barba Azul só tinha
olhos, ouvidos, mãos e outras partes do corpo para sua jovem,
adorável e belíssima esposa. Olívia se encantara absolutamente
pelo homem, e sentia-se feliz por ter resolvido ceder ao pedido
de casamento antes que a irmã mais velha o fizesse. Ana, porém,
não se deixava enganar por Barba Azul. Achava-o inteligente e
charmoso, mas sentia que algo ali não cheirava bem.
Os primeiros meses se passaram muito bem. Barba
Azul fazia de tudo para que a esposa vivesse bem e feliz, e Olívia
fora se acostumando com as novas obrigações de casada e com
a boa vida que ele podia lhe proporcionar. Demorou um pouco
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para entender o quanto o marido era insaciável e a primeira
briga do casal foi ocasionada justamente por isso. A moça não
entendera inicialmente quando ele chamou Ana para passar o
final de semana na casa com eles por três semanas seguidas,
mas quando encontrou a irmã em seu quarto alcoolizada,
beirando a inconsciência, percebeu o que estava acontecendo e
ficou uma fera, chegando até a atirar alguns objetos no marido.
Ana não bebia, e Olívia sabia que se ela havia chegado àquilo
não era por conta própria. Barba Azul, porém, era persuasivo
em todos os níveis, e poucos dias depois acabou convencendo
as irmãs a fazerem exatamente o que queria. Ela se sentia um
pouco suja, mas não reclamava. Apesar de algumas coisas,
gostava do marido.
Seis meses depois, Barba Azul precisou sair para uma
viagem de negócios. Deixou a esposa como responsável por
tudo, pediu a ela que cuidasse de todos os assuntos do palácio
e que, acima de tudo, se divertisse, instruindo-a até a fazer
quantas festas achasse necessário, convidando seus amigos
e familiares para que não se sentisse solitária. Pouco antes
de partir, entregou a ela um imenso molho de chaves e lhe
mostrou qual pertencia a qual cômodo. Ao final da explicação,
segurou firme a menor chave e a advertiu sobre o objeto: ela
abria a porta do final do corredor do subsolo, e Olívia jamais
deveria entrar ali, em hipótese alguma, ou conheceria a ira de
Barba Azul. Impressionada, ela jurou que nunca entraria lá,
tranquilizando-o. E assim ele partiu.
Dois dias haviam se passado e Olívia dava sua primeira
festa quando, acalentada pela coragem líquida do álcool,
cedeu à curiosidade que lhe rasgava os pensamentos desde a
conversa sobre a porta do final do corredor do subsolo. Largou
os convidados no salão sem se preocupar que isso pudesse ser
considerado rude e desceu, trôpega, a enorme escada em caracol.
Apoiou a cabeça na porta por um segundo para ponderar sobre
o que estava fazendo. A curiosidade venceria a obediência que
ela devia ao marido? Mas ela devia obediência a ele? Ele era
seu dono, por acaso?
Bêbada, curiosa e agora revoltada com o próprio
pensamento subserviente, enfiou de uma vez a pequena chave
na fechadura e a girou. Abriu a porta com rapidez e entrou,
tomada pelo impulso. No primeiro passo que deu para dentro
do cômodo, escorregou. O chão parecia melado por algo, mas
ela não conseguia ver porque o ambiente estava todo escuro e
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não possuía janelas. Forçou a vista para acostumá-la à tênue
luminosidade que entrava do corredor e começou a distinguir
formas estranhas recostadas e penduradas nas paredes. Chegou
perto de uma delas e a tocou levemente. Era algo um tanto
viscoso, mas rígido, gelado e... Cabelo? Olívia puxou a mão
rapidamente, ao mesmo tempo que os olhos já acostumados lhe
revelavam que aquelas formas penduradas eram, na verdade,
mulheres mortas. As esposas desaparecidas do temível Barba
Azul jaziam ali, assassinadas de várias formas: decapitadas,
enforcadas, espancadas.
Olívia já não conseguiria suportar aquela visão por
um segundo sequer. Voltou correndo para o corredor, mas,
na pressa, esbarrou na porta aberta e derrubou o molho de
chaves no chão sujo de sangue pegajoso. Trancou a porta com
as mãos tremendo e subiu para o quarto, sem nem se lembrar
que seus convidados a esperavam. Pegou álcool para limpar a
chave, mas quanto mais esfregava, mais suja ela ficava. Parecia
magia! Horas se passaram e ela já havia tentado de tudo para
remover a mancha, sem nenhum sucesso. Aceitou, então, que
Barba Azul descobriria sobre sua desobediência e que ela teria
que pedir desculpas.
Apenas dois dias depois, ele estava de volta. Dissera
que o negócio havia se resolvido rapidamente. Olívia, temerosa
e ansiosa, tratara de devolver logo o molho de chaves ao marido
para que pudesse se explicar. Mal ele tocara nas chaves, notou
a mancha ocre de sangue.
— Você entrou na sala do subsolo! — vociferou ele
entredentes, cuspindo.
— Talvez eu tenha me descuidado e esquecido que
não podia entrar ali — tentou a esposa, pálida.
— Minhas instruções foram claras! Você viu o que
eu guardo lá e agora se juntará a elas para sempre!
— Não, por favor! Eu não vou contar nada a ninguém!
— Nada do que disser me fará mudar de ideia.
Barba Azul segurou Olívia pelos cabelos e começava
a arrastá-la quando ela pensou em algo que poderia ao menos
retardá-lo.
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— Minha irmã está vindo para cá! Ela deve estar quase
chegando, meu marido. Você não gostaria de ter uma última
noite conosco antes de ceifar minha vida?
Barba Azul parou por um instante. Ela acertara
precisamente seu ponto fraco.
— Está bem. Chame-me quando ela chegar. Assim
que terminarmos, penso em um meio de te matar.
Ele saiu do quarto e deixou a esposa trancada ali,
ordenando a uma empregada que não a deixasse sair, mas que
deixasse Ana entrar assim que chegasse.
Olívia entrou em desespero. Precisava pensar em
algo que pudesse fazer para se livrar daquela situação. Tinha
que lutar! Ela era dona de sua própria vida, mesmo agora que
se casara, e não terminaria como as pobres moças alguns pisos
abaixo dela. Ah, não. Ela ia lutar por ela e por todas as jovens
que morreram sem ao menos terem a chance de defesa!
Começou a procurar pelo quarto tudo o que pudesse
usar como arma e já havia pensado em diversas coisas quando
Ana chegou. Olívia apenas teve tempo de contar para a irmã
que Barba Azul lhe mataria assim que eles terminassem, mas as
poucas palavras foram suficientes para inflar as duas de coragem
e força. Correndo, vestiram lingeries pretas, itens raros àquela
época para mulheres que não fossem profissionais do prazer.
Olívia colocou meias-calças presas com uma cinta liga, fazendo
com que se sentisse sexy e perigosa, o que de fato ela era.
Barba Azul entrou no quarto meio a contragosto,
inicialmente. Estava furioso com a esposa, mas não podia negar
a ideia de ter mais uma noite a três. Quando viu as moças em
cima da cama, porém, a raiva deu lugar a outro sentimento,
mais promíscuo, e ele tratou de se deitar logo no meio das
irmãs. Olívia quase sorriu; ele mordeu a isca mais fácil do que
ela achou que aconteceria. Beijando-o, a esposa se debruçou
sobre seu peito enquanto Ana amarrava com firmeza seus
braços e pernas à cama.
Ele só percebeu que havia caído em uma armadilha
quando Olívia desceu lentamente para o pé da cama e,
encarando-o maliciosamente, enfiou uma tesoura de costura
em sua coxa esquerda. Barba Azul gritou, enquanto Ana se
posicionava ao lado da irmã na beirada da cama, cada uma
com algo pontiagudo nas mãos.
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Cada vez que os gritos começavam a diminuir, elas
cravavam outra vez algo nele e deixavam o objeto lá, fazendo
com que o sangue escorresse em profusão.
Quando ele já estava ficando pálido e seus gritos já
não eram tão altos, Olívia arrancou a primeira tesoura que ainda
estava fincada na coxa do homem e a encostou delicadamente
em seu membro.
— Tudo isso que fizemos foi por mim, por Ana e
por todas as mulheres que você matou e subjugou, seu porco
imundo. Você não vai mais nos ferir. Nunca mais!
Gritando, emanando a mais doce justiça feita com as
próprias mãos, Olívia fechou a tesoura e a puxou de baixo para
cima, arrancando tudo o que um dia já existira ali e ceifando
a vida do vil e insaciável Barba Azul.
Ela e a irmã se abraçaram, aliviadas, e foram limpar
toda a sujeira que aquele plano havia ocasionado. Livraram-se
do corpo com a ajuda das empregadas, que se sentiram vingadas
por tudo o que ele já havia feito com elas em anos de servidão.
Barba Azul não tinha um testamento e a inocência da
doce Olívia nunca fora questionada, então ela herdou tudo o que
era do marido. Tornou-se livre das amarras que se prenderam
a ela sem que tivesse notado e seguiu a vida, ajudando outras
mulheres que, assim como ela, não sabiam como se soltar de
amarras das quais nem tinham conhecimento.

92

Casa de açúcar

Laura Ribeiro

O

corpo de João estava inerte aos meus pés. Seus dedos,
ainda melados de geleia, tremiam com a tensão do pulso
estraçalhado. Pisquei uma vez, e o marshmallow do chão
pareceu desfazer-se. Não. Impressão minha. Ele ainda estava
ali, tingido do rubro que alastrava pelo piso. Tremi. Não pelo
sangue, mas por reconhecer meu irmão no que sobrara de seu
rosto. Não pude chorar. Minha primeira lágrima brotou já com
o reflexo da sombra que se projetava sobre mim.
Saltei para trás chutando os pedaços de biscoito que
caíam do teto. O corpo emplumado da bruxa cortou o ar sobre
minha cabeça, e só tive tempo de ouvir seu grasnido antes de
conseguir me esquivar. O golpe cantou a centímetros de minha
pele, perfurando as prateleiras de cocada e fazendo cair as
pratarias de açúcar cristal. Aquela mesma boca que nos havia
prometido um mundo de sonhos brotava agora como um bico
disforme.
— Maria…!
Ouvi meu nome desfazer-se no seu desvario e rastejei
para longe, ainda atônita pela morte de João. Naveguei por entre
cadeiras de gengibre, almofadas de sorvete e uma bancada de
waffle com recheio de morango. Meu estômago não reagiu. Cada
uma daquelas peças carregava o deslumbre de meu irmão ao ver,
pela primeira vez, os doces fabricados nesta casa. Perdemo-nos
pela floresta e cedemos diante da primeira promessa de uma
refeição. Por dois meses, fomos cegos. Por dois meses, foi a gula
quem remendou o tecido de nossos pensamentos.
— A casa…!
O grito soou de algum ponto atrás de mim. Continuei
rastejando pelo breu da casa, sentindo o açúcar desfazer-se sob
minhas mãos. Estava quente, as paredes de goma não resistiriam
muito tempo. Precisava correr. Mas... e depois? Segurei uma
segunda lágrima que ameaçou brotar, e foi nessa hesitação que
ela me encontrou.
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A primeira bicada veio a poucos centímetros de
minha cabeça. Rolei para o lado e, sem respirar, pus-me de pé
em uma corrida desesperada. A segunda bicada veio logo em
seguida, uma estocada na altura da cintura que me fez sangrar.
Acertei-lhe um soco bem-dado na cabeça e retomei a corrida,
quase sem fôlego. A terceira bicada, e essa doeu, foi no verso
de meu joelho. Só tive tempo de sentir meus ligamentos se
romperem antes de me espatifar contra uma montanha pegajosa
de marshmallow. Tentei levantar, mas o doce penetrou por meu
nariz e me obrigou a tossir em busca de ar. A bruxa não quis
esperar. Suas pernas ossudas chutaram-me a lateral do rosto e
levaram alguns dentes consigo. Não reagi quando as esporas
penetraram minha perna — estava assustada demais com a
bicada que vinha vertical sobre minha cabeça.
Dessa vez, porém, eu pude escapar, e agarrei-me contra
uma pilastra de alcaçuz que derretia em branco e vermelho.
Lancei-a sobre a bruxa e fiz força com o corpo para descolar
o que ainda se prendia à montanha lodosa de marshmallow.
Libertei-me com alguma dificuldade e, sem sentir uma das
pernas, não corri. Meus olhos, acostumando-se ao escuro,
perceberam, pela primeira vez, que aquilo não se tratava de
marshmallow, tampouco era a pilastra feita de alcaçuz.
Senti a bile subir-me à boca e o passo que dei para
trás só serviu para colocar em foco as faces costuradas como
estampa sobre os móveis. Pernas, braços e pedaços de órgãos que
eu desconhecia decoravam o interior da casa que eu pensara ser
confeitada. Do teto pendiam vísceras, do chão brotavam bocas
clamando por piedade. O cheiro de sobremesa desaparecera,
dando lugar ao ranço putrefato que me invadiu as narinas.
— Maria…
Meu nome saía em suplício e a bruxa riu, engasgandose no gorgolejo que esforçava para transformar em palavras.
— A casa… precisa…
Não quis ouvi-la. Não depois do que fizera com João.
Não depois do que fizera com todas aquelas faces estampadas
em desespero.
— A casa, Maria, precisa…
Agarrei, a contragosto, a perna da cadeira, ignorando
os pedaços agudos de dentes que cravejavam sua superfície.
Com um movimento rápido, golpeei a bruxa ainda presa no
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lodo. Ela agonizou, intercalando os gritos de dor com a risada
arranhada que escapava de seu bico. Quebrei-o, apática, e
continuei golpeando-a com o resto de força que me mantinha
de pé. O rosto inerte de meu irmão decorou-me a memória
e meus golpes foram se tornando cada vez mais violentos. O
gesto não me saciava. Queria-a morta, queria-a exatamente
como havia deixado João. Queria vê-la estampar as paredes
que havia decorado com outras crianças.
— …precisa… — Sua voz ecoou no meu último golpe,
tingindo aqueles olhos pétreos de ônix com uma satisfação que
há muito eu não via. —… de uma bruxa.
Afastei-me.
O golpe de misericórdia não viera.
E, de minhas mãos, vi brotarem penas.
A casa precisa de uma bruxa.
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Conversa noturna

Lucas Freitas de Figueiredo Andrade

D

e olhos fixos no relógio, Ibronka sentia o terror e a
apreensão crescendo no peito. Dentro de apenas alguns
instantes, ela sabe, ele estará ali novamente. Ele, ou antes,
a sua sombra, presente para repetir a visita que, já há três dias,
constituía a única coisa próxima de uma rotina que ainda restara
em sua vida. E desta vez, ele viria por ela. A mera ideia daquilo
a fazia tremer. Sim, ele viria por ela, e quando viesse, o que ela
poderia fazer? Sabia que não tinha poder o suficiente para lhe
resistir, assim como sabia que todas as suas proteções seriam
inúteis. Quando chegasse, nem as plantas e nem a cruz de
prata seriam o suficiente para conter o seu avanço, e ela estaria
completamente indefesa ante a sua presença.
E tudo isso por causa daquela velha maldita.
Se antes Ibronka a considerara uma santa em forma
de gente, ela agora tinha motivos mais do que suficientes para
duvidar, e até mesmo acusar, aquela senhora. Afinal, se não
tivesse seguido os seus conselhos, nada daquilo aconteceria. Ela,
por exemplo, jamais teria seguido o seu futuro companheiro
naquela noite, jamais teria cruzado o portão do cemitério e,
não menos importante, jamais teria olhado através do buraco
da fechadura daquela catacumba e visto o que havia visto lá
dentro. E se não tivesse feito nada daquilo… Ah, as coisas seriam
completamente diferentes! Sua mãe muito provavelmente ainda
estaria viva, assim como seu pai. Até mesmo a velha ainda
poderia estar por lá, arrastando-se pelos poucos dias de vida que
ainda deveriam lhe restar, e não enterrada sob os sete palmos
de terra profana onde agora se encontrava — a mesma que
também servia de lar para seu futuro companheiro. Sim, se ela
não tivesse lhe dado ouvidos, nada daquilo aconteceria agora.
Contudo, ela sabia que aquilo não era verdade. Mesmo
apavorada e furiosa como estava, Ibronka sabia que não estava
julgando a situação corretamente. Pois mesmo que houvesse sido
instruída pela velha e mesmo que seus conselhos houvessem
piorado ainda mais a sua situação, não fora a velha quem fizera
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o pedido desesperado naquela noite fria de outubro. Não fora
ela quem proferira aquelas palavras malditas, aquele desejo que,
ouvido por Deus ou por um outro alguém, trouxera o estranho
noivo para dentro de sua vida. Esse peso e essa culpa, Ibronka
sabia, cabiam apenas a ela mesma.
De repente, um arrepio profundo fez com que ela se
enrolasse em suas cobertas, se preparando, talvez, para o que
estava por vir. No relógio na parede, os ponteiros se aproximavam,
lentamente transpondo o intervalo demasiadamente curto que
os separava da meia-noite. Em pânico, Ibronka os observava em
sua carreira desabalada, rezando, por entre as nuvens de vapor
condensado do seu hálito, que algo acontecesse para que eles
jamais terminassem sua corrida, ou que, por algum milagre, o
tempo voltasse contra seu curso, transformando o passado no
presente e o futuro numa distante impossibilidade. Mas, como
resposta aos seus apelos, tinha apenas o tique-taque contínuo
e frívolo do relógio e o frio quase glacial que, aos poucos, ia
lhe tomando o quarto.
E então, antes que pudesse terminar suas orações, o
pesado e velho carrilhão do quarto anunciou a chegada da hora
final, e com ela, veio a voz.
— Ibronka… Ibronka…
A princípio, a voz vinha com a intensidade de um
sussurro, infiltrando-se com dificuldade por entre as frestas
das janelas fechadas, quase como se seu dono estivesse a uma
distância muito, muito grande.
— Ibronka… Ibronka… O que você viu na fechadura
da porta, Ibronka?
Incapaz de lhe responder, ela se limitava a se encolher
contra a cama, ouvindo agora os passos firmes e claudicantes
dos pés que, já há algum tempo, ela sabia serem cascos.
— Ibronka, minha bela Ibronka, por que você não
me responde? Por que não diz o que viu na fechadura da porta?
— Eu não… Eu não vi nada… — A voz, quase um
fiapo, mal conseguia se fazer ouvir em meio aos ecos gélidos
daquela outra, fria e dura, que agora parecia vir de dentro do
próprio quarto.
— Ibronka, bela donzela Ibronka, não minta para
mim. O que você viu na fechadura da porta?
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— Nada. Nada!
— Então por que você não vem e passa a noite aqui
fora comigo? As estrelas são tão belas, Ibronka, quanto os teus
olhos. O vento, sedoso como teu cabelo. E a terra, macia e
morna como a tua pele. Por que você não vem e passa a noite
aqui comigo?
— Eu não posso… Minha mãe morreu.
— Mas ontem mesmo você saiu para ter com suas
amigas, Ibronka.
— Era para acertar as condições do velório.
— Então, por que ela jaz na varanda, no mesmo caixão
que o seu pai?
— Porque dinheiro eu não tive para enterrá-los, então
agora os deixo ali.
— Ibronka, você mente. Você mente, minha bela
Ibronka. Diga-me o que você viu na fechadura da porta.
— Nada, eu não vi nada.
— Se é assim por que você não vem e sai comigo?
As águas do lago são claras e belas, claras e belas como teu
semblante. E a lua, a bela lua, é tão doce quanto o teu olhar.
Venha, minha Ibronka, e passa a noite aqui comigo.
— Eu não posso. Eu não posso.
— Então me diga, bela Ibronka, o que você viu na
fechadura da porta?
— Nada, eu juro por Deus!
— Por Deus, Ibronka? E por mim, você não jura?
— Eu… Eu…
E então, antes que ela pudesse responder, um som,
um retinir metálico e seco, chamou sua atenção. Com olhos
incrédulos, Ibronka viu a maçaneta da porta do seu quarto
tremendo e se agitando, quase como se alguém — ou algo —
estivesse forçando sua entrada.
— Ibronka, minha bela donzela Ibronka, por que
a porta fechada? Por que a chave na fechadura? Viu algo que
não queria ver?
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— Eu não vi nada, eu já disse!
— Então por que a porta fechada, por que a chave
na fechadura? Por que não abre a porta e vem aqui caminhar
ao meu lado nessa bela noite de inverno?
— Eu não... Eu não…
— Ibronka, bela Ibronka, por que se esconde no
quarto? Por que se tranca aí sozinha, sob o olhar de uma cruz
de prata?
— Eu... Eu…
— Ibronka, bela Ibronka, você não pediu por mim
naquela noite fria de outubro? Não pediu a Deus por companhia,
mesmo que vinda do Inferno? Então por que você foge agora e
se tranca no quarto sob uma cruz de prata? Por que não abre a
porta e me recebe? Por que não me diz o que foi que você viu
pelo buraco da fechadura?
E enquanto ele falava, Ibronka via, aterrorizada, a
porta tremendo e retremendo sob o impacto de uma força
invisível. Uma força que, por mais forte e intensa que pudesse
parecer, não produzia nenhum ruído que não fosse derivado
ou contido no som da voz lá fora.
— Eu não vi nada, eu juro! — disse Ibronka, aos
prantos, vendo a porta sendo forçada e cedendo ante os avanços
da coisa. — Eu não vi nada!
— Ibronka, minha Ibronka, não minta. Tua mãe já
se foi e teu pai também. Tua ajudante jaz sob a terra, lá no meu
armazém. Não minta mais, minha bela Ibronka. Diga o que viu
pela fechadura da porta!
— Eu não vi nada, eu juro!
E mal a bela jovem terminou de falar, a porta caiu com
um baque seco e surdo sob o chão de madeira do seu quarto.
Do outro lado, para seu horror, erguia-se seu namorado. Mas
não com o rosto bonito, com o chapéu com pena de garça e o
longo casaco de pelo com os quais ela o conhecera. Não, agora,
ele era outra coisa, uma coisa humana apenas na forma, mas que
parecia mais uma sombra viva do que um homem. Uma coisa
de cascos fendidos e odor sulfuroso, e em cujo olhar ardiam
as chamas da loucura e do Inferno.
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— Então, minha bela donzela Ibronka — disse a coisa
com aquela voz fria e cortante. — Eu terei que lhe mostrar o
que você viu.
E antes que ela pudesse gritar, antes que ela pudesse
reagir, a sombra caiu sobre a bela donzela Ibronka, levando-a
consigo numa última viagem noite afora, ainda que para onde,
eu, ou ninguém mais, saiba dizer ao certo.
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Duas rainhas

Thais Rocha

D

izem que, há muito, muito tempo havia um reino
escondido entre as montanhas. Nesse reino, os verões
eram amenos e agradáveis, enquanto os invernos eram
terríveis e mortais.

Bem ao centro do vale que o protegia, erguia-se um
lindo castelo, todo feito de pedras alvas como as nuvens e torres
tão altas que pareciam beijar o céu. Nele, morava a bela rainha
de cabelos vermelhos como fogo. A rainha era justa e fazia o
que podia para cuidar de seu povo, contudo, ela sempre falhava,
devido à sua maldição — a outra rainha.
O que uma tinha de calorosa, a outra tinha de gélida.
Uma verão, a outra inverno. Cabelos ruivos e pele corada,
cabelos brancos e pele pálida. Uns diziam que eram gêmeas;
outros que eram irmãs, uma mais velha que a outra; e ainda
havia quem contasse que a rainha de gelo fora uma maldição
imposta à rainha de fogo por uma fada maléfica. No fundo não
importava qual versão era a verdadeira, e sim a realidade a ser
enfrentada: o reino não prosperaria enquanto a rainha de gelo
enviasse invernos tão rigorosos à população.
Mais uma vez, era outono.
na porta.

— Entre — ela respondeu assim que ouviu a batida

A pesada porta de madeira maciça se abriu com um
rangido, revelando o recém-chegado. Ela suspirou.
— Já disse que não serei dissuadida — anunciou, a
voz autoritária como poucas vezes ele a ouvia ser. Aquela era
a voz de sua rainha, e não de sua noiva.
Ele se aproximou, enquanto ela continuava sua tarefa
de se vestir para a missão que dera a si mesma: couros e pele,
roupas quentes e práticas; a melhor bota de que dispunha. A
coroa de ouro e rubis cuidadosamente apoiada em uma almofada
de veludo, em cima da cômoda.
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— Se venho dizer o que vim dizer, é com todo o
respeito e amor que tenho por você, Asta. É suicídio. Se o
caminho nevado da montanha não te matar, a rainha de gelo
certamente o fará.
Asta bufou.
Bran.

— Se foi só para isso que você veio, já pode se retirar,

Ele se aproximou mais, segurando-a pelo braço,
implorando para que o olhasse nos olhos.
— Só você pode ser nossa rainha, Asta. Mais ninguém
tem direito à sua coroa. O reino estará perdido sem você. Eu
estarei perdido sem você.
Finalmente cedendo, Asta ergueu os olhos para
encará-lo. Sabia que não devia, sabia que encontrar aquele
mar de azul era o caminho certo para se perder, para se deixar
convencer. Ela o amava, afinal. Tão raro rainhas poderem se
casar por amor, mas ela o faria. Ela tivera essa sorte excepcional.
Mas só seria rainha se tivesse um reino a comandar.
— Eu preciso ir, Bran. Você sabe que eu preciso —
ela sussurrou.
Uma lágrima escapou dos olhos dele.
— Ao menos me deixe acompanhá-la.
Ela balançou a cabeça, negando. Pôs sua mão em cima
da dele, que ainda a segurava, apertando-a, como se temesse
que ela simplesmente sumisse.
— Não há mais ninguém a quem eu possa confiar
nosso reino, Bran. Você deve cuidar dele enquanto eu estiver
fora. Ainda é outono e estamos cobertos de neve até a cintura!
Preciso saber... Preciso falar com ela. Ou não sobreviveremos
a esse inverno.
Bran enxugou o rosto, toda feição se modificando.
— Como queira, Majestade.
Aquelas palavras, vê-lo dar as costas e sair porta afora,
quebraram o coração de Asta. Contudo, ela era rainha primeiro
e só depois mulher. Fora isso que sua mãe lhe ensinara, assim
como sua avó ensinara a ela…
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Deu o último laço na bota e se levantou. Sua jornada
começava ali.
Por três dias inteiros a rainha Asta desbravou a trilha
nevada da montanha, escorregando e se levantando, de novo
e de novo. Apesar de toda a preparação, cada passo que dava a
deixava ainda mais congelada. Dormiu como pôde, nas cavernas
que encontrou pelo caminho, não ousando acender uma fogueira
e atrair lobos ou ursos.
Foi só no raiar do sol do quarto dia que o encontrou.
O castelo de cristal da rainha de gelo reluzia no sol da manhã,
tão belo que Asta quase se esqueceu de respirar. Com passos
trôpegos, de fome e de frio, ela se aproximou da escadaria de
acesso. Quase teve medo de pisar no primeiro degrau. Poderia
sujá-lo, ou pior, rachá-lo! Quase riu de si mesma — a magia da
rainha de gelo não seria tão frágil a ponto do pé de uma simples
mortal ser capaz de maculá-la. Mesmo assim, subiu os degraus
rapidamente, mal ousando encostar em cada um.
As portas, altas e amplas o bastante para permitir
que um gigante passasse por elas, abriram assim que Asta se
pôs à frente delas, garantindo-lhe acesso ao interior do castelo.
Por dentro, o castelo era exatamente como por fora:
todo de cristal. O piso, os móveis, os candelabros que pendiam
do teto, tudo do mesmo material furta-cor, tudo reluzindo à
luz do sol.
— Eu sou Asta, rainha do reino do vale — ela anunciou
para o vazio da sala. — Vim para negociar com a rainha deste
castelo.
resposta.

Sua voz ecoou pelo salão, contudo, não obteve

Asta avançou para dentro do castelo. As portas se
fecharam atrás dela, o que fez seu coração se acelerar. “Elas
abrirão novamente”, disse para si mesma. “Quando precisar
sair, elas se abrirão novamente”.
Apesar de seu material extraordinário, o castelo de
cristal não parecia muito diferente do dela própria, então avançou
através das portas e corredores, rumo ao cômodo que julgava
ser a sala do trono. Assim como as da entrada, todas as portas
se abriam para que Asta passasse e depois fechavam-se atrás
dela. Encontrou a sala do trono exatamente onde encontraria
sua própria; contudo aquele salão não era nada parecido com o
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seu. O teto era tão alto e tão transparente que mal era possível
diferenciá-lo do céu lá fora. Ao invés do tapete púrpura, um
caminho de neve alvíssima guiava até o trono que, assim como
tudo mais ali, era feito de cristal sólido e furta-cor. E sentada
nele estava ela, a rainha de gelo.
As lendas não mentiam. Sua pele era do mesmo tom
da neve e o cabelo prateado cascateava pelos ombros dela,
reluzente. Mesmo suas vestes pareciam tecidas com fios de
prata. A coroa orgulhosamente disposta no topo de sua cabeça
era do mesmo cristal do castelo, decorada com pequenas safiras
que mais pareciam estrelas.
Asta se aproximou com vagar, mas a outra rainha não
se mexeu, nem demonstrou ter percebido sua presença. Estando
perto o suficiente, viu que os olhos dela estavam cerrados,
como se dormisse.
Asta se pôs à frente do trono.
— Eu sou Asta, rainha do reino do vale — repetiu,
impondo a voz pelo espaço. — Vim negociar com Vossa
Majestade.
Nenhuma reação. Como estava a rainha de gelo,
permaneceu. Congelada, os olhos cerrados.
Asta se aproximou ainda mais, subindo os poucos
degraus para a plataforma do trono. A rainha prateada não se
movia. Nem mesmo o leve ir e vir de pulmões que respiravam.
Estaria morta? Encostou em uma de suas mãos, mas rápido
recolheu seus dedos. Ela estava mais fria do que uma geleira.
Asta bufou de frustração. Seria por isso que o inverno
estava desgovernado? Sua rainha estava morta e não havia
ninguém que cuidasse dele, de seus espíritos e ventos selvagens.
— O que devo fazer? — murmurou para si mesma.
A vida inteira ouvira histórias sobre aquele lugar e
sobre sua rainha. A rainha de gelo que reina nas montanhas
geladas — uma verdade, uma lenda, uma entidade quase divina.
Contudo, nunca ouvira nada sobre a rainha estar adormecida,
ou morta.
— Sou a rainha Asta e vim negociar! — Asta repetiu,
como se aquelas palavras pudessem despertar a mulher
adormecida em seu trono. — Vim negociar com a rainha de
gelo, com a senhora do castelo de cristal!
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Nada.
Precisava se lembrar de mais. De mais detalhes da
história, alguma informação que lhe pudesse ser útil naquele
momento, algo que pudesse restaurar o bem-estar de seu reino.
gelo!

— Chamo-me Asta e vim negociar com a rainha de

Como era mesmo o nome dela? Sua mãe deve ter
mencionado alguma vez, uma que fosse! Nem mesmo uma
rainha que dominava o gelo poderia ser conhecida apenas por
seu título, seria cruel demais, desumano demais.
Asta começou a andar de um lado para o outro, como
se forçar seus pés pudesse ajudar sua mente a trabalhar melhor,
a desenterrar de seus locais mais obscuros o restante daquela
história.
Era uma vez, em um reino distante, esquecido entre
as montanhas, uma rainha humana assombrada pela magia do
reino vizinho, um reino invernal…
As frases e parágrafos foram passando por sua
mente, uma após a outra. Tudo o que sabia, tudo o que lhe
fora contado…
— É isso! — exclamou, sua voz mais uma vez ecoando
pelo salão.
Asta parou de andar e mais uma vez se pôs à frente
do trono e da rainha adormecida.
— Eu sou Asta, rainha do reino do vale e vim negociar
com Eireen, a rainha da montanha nevada e do castelo de cristal.
Algo no ar mudou. Asta pôde ouvir, ao longe, o som
de objetos se espatifando no chão. E, então, a mulher à sua frente
abriu os olhos. Cinzas como uma tarde nublada.
— Há muito um humano não se aventurava por essas
partes. — A voz saiu rouca, por desuso, no entanto, Asta sentiu
sua potência correr por suas veias.
— Eu sou Asta, a rainha do vale. Vim negociar.
vale?

— Sim, sim. Eu ouvi. Negociar pelo que, rainha do
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Asta engoliu em seco, tentando controlar seu coração
que acelerara como louco em seu peito. Eireen, enquanto isso, ia
mexendo cada parte de seu corpo, espreguiçando-se, sentandose melhor em seu trono.
— Cada ano o inverno chega mais cedo e é mais
impiedoso. Meu povo não sobreviverá.
Eireen ergueu uma sobrancelha.
— Parar o inverno? Foi para isso que veio negociar?
— Não pará-lo, mas torná-lo um pouco mais brando,
como já foi no passado.
— Ora, mas não sou eu a responsável por parar o
inverno, eu apenas garanto sua existência. Você é a rainha.
Use seu fogo.
Asta abriu a boca diversas vezes para responder àquilo,
mas nada saía de seus lábios. Fogo? Que fogo? Ela nunca tivera
magia alguma. Sua mãe nunca tivera magia alguma.
Eireen abriu um sorriso nada acalentador.
— Eu existo aqui em cima, porque você existe lá
embaixo, e vice-versa. Asta do fogo. Eireen do gelo. Assim
estava escrito. Assim sempre foi.
— Minha linhagem não possui magia.
Eireen riu.
— Nossa linhagem está cheia de magia para distribuir,
irmãzinha.
Eireen ergueu uma mão e virou-a para Asta. Uma
cortina de pingentes de gelo se jogou contra a rainha humana,
arranhando-a e fazendo-a sangrar. Por mais que tentasse se
proteger, mais e mais os pingentes de gelo a atacavam, afiados
como navalhas, impiedosos como a rainha que os controlava.
Encolheu-se no chão, protegendo o rosto, a cabeça, o
coração. Afinal, Bran tinha razão. Ela morreria ali, pelas mãos
— pela magia — da rainha de gelo. A raiva parecia borbulhar
por seu sangue. Raiva, sim. Que jeito mais ridículo de morrer.
Que jeito inútil de morrer. Ela não ajudaria ninguém, seu reino
sucumbiria ao frio e tudo seria para nada. Seu sacrifício teria
sido para nada.

108

Mais e mais raiva parecia se acumular por ela, saindo
de seu coração, correndo por seus braços, acumulando-se nas
palmas de sua mão. E, então, com um grito, ela a liberou.
Uma parede de fogo se ergueu entre Asta e Eireen,
fazendo os pingentes de gelo derreterem e sua água evaporar
assim que encostavam nela. Eireen sorriu, satisfeita.
— Aí está seu fogo, rainha Asta. Faça bom uso dele.
Quando Asta abriu os olhos estava de volta em sua
cama. Bran imediatamente correu até ela.
— Asta! Como está se sentindo?
Ao tentar se mover, uma dor de cabeça pulsante
tomou-a de assalto. Não se lembrava da jornada de volta para
casa. A última coisa de que se lembrava era as palavras de
Eireen, da rainha de gelo
Aí está seu fogo.
Ainda podia senti-lo correndo em suas veias,
acumulando-se nas pontas de seus dedos.
Sorriu.
O inverno nunca mais seria um problema.
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História de criança

Marcus Torres

E

la estava atrasada. Ela sempre estava atrasada. A chuva
caía fina pela floresta salpicando a pequena capa
vermelha cor de sangue que voava com graciosidade
pelo vento forte aos passos apressados da pequena garota. Em
suas mãos ela carregava uma grande cesta pesada cheia de
alimentos para sua vovozinha que morava do outro lado do
bosque.
“Dessa vez ela vai me matar”.
Ela acelerou o passo e atravessou a densa vegetação.
A floresta era coberta por um matagal interminável das mais
variadas floras e a estrada que a levava a seu destino era muito
estreita. Regularmente, cortava-se em algum galho ou folha
mais afiada. Encontrava-se em um estado deplorável, seu rosto
estava vermelho e suado pelo esforço físico, sua roupa úmida
e bastante desgastada, principalmente seu capuz, e ela adorava
aquele capuz. Com certeza levaria uma bronca da mãe assim
que voltasse, mas possuía problemas maiores no momento
para se preocupar.
“Preciso chegar lá antes do anoitecer”.
Estava irritada. O destino de toda essa via-sacra
acabava na porta da avó, uma pessoa cruel e totalmente indigna
de tal sacrifício.
Em sua infância, a avó sempre a maltratara e a
chamava de estúpida por qualquer bobagem que ela fazia ou
qualquer coisa que falasse. Tudo para ela era um desrespeito
e um pecado, uma aversão aos princípios e valores em que
acreditava. Sua mãe nada fazia para melhorar a situação. A
política dos mais velhos governava com mão de ferro a casa e as
punições eram severas para quem contrariasse. Cada parte do
seu corpo tinha uma história para contar sobre essas punições.
O azedume da velha não se resumia apenas ao
pequeno lar. Ela foi a primeira pessoa que teve a façanha de ser
expulsa da vila de onde morava pelas constantes brigas com os
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vizinhos. Intrometia-se e vivia discutindo com todos pelos mais
absurdos motivos. Os moradores mais antigos não toleraram
tal atitude abusiva e acabaram entrando em um consenso sobre
sua expulsão. Fato esse que para a pequena chapeuzinho deveria
ter sido recebido com aplausos de todos, acompanhados pelo
coro dos anjos, mas as coisas não aconteceram bem assim. Sua
mãe angustiada com toda essa situação acabou encontrando
um lugar do outro lado do lago para a velha morar e terminou
incumbindo à filha a árdua tarefa de carregar a cesta com
mantimentos todos os dias pelo vale.
“Tomara que engasgue com o bolinho”.
Pelo menos enquanto passeava pela floresta ela possuía
um momento a sós. Era um raro momento de liberdade no
qual ela poderia apreciar a paz e graciosidade da floresta sem
a interferência de outras pessoas. Ela adorava sair um pouco
de casa e da vila e observar a paisagem e os animais.
As pessoas do vilarejo eram boas, sempre tinham sido
legais com ela e sempre estavam do seu lado quando a avó vinha
criticar algo. O mesmo não poderia dizer das crianças da vila.
Eram todas muito bobas e desprovidas de inteligência, passavam
o dia todo brincando no bosque e inventando histórias que não
faziam o menor sentido para assustar os mais jovens. Certa vez,
Carlos, um dos garotos mais velho do grupo, contou para ela que
existia um lobo no bosque e que ele foi o responsável pela morte
do seu irmão que havia saído para cortar lenha. Carlos, apesar
da idade avançada, era o mais ingênuo de todas as crianças, todo
mundo no vilarejo sabia que seu irmão havia sido morto em
uma briga na floresta com um inimigo conhecido seu, mas todos
os adultos o deixavam contar a história do lobo, pois era mais
fácil para as crianças aceitar a ideia de um animal matando um
ser humano do que assassinato. Enquanto isso, todas as outras
crianças acreditavam na história do lobisomem e tinham medo
de sair pela floresta sozinhas, mesmo durante o dia. Muitas
vezes elas zombavam da menina de capuz e diziam que o lobo
iria pegá-la ao sair. Isso a deixava muito irritada. “As crianças
acreditam em qualquer bobagem”, pensou a chapeuzinho.
Mergulhada em pensamentos, chapeuzinho não
percebeu o tempo passando e quando se deparou já estava
de noite. Essa chegou estendendo seu vasto véu azul-escuro
enfeitado de estrelas. A floresta estava silenciosa e, de maneira
sinistra, escura, os únicos barulhos que se ouvia eram dos grilos
que não paravam de cantar.
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Ela parou um momento para descansar. Estava muito
cansada, correra a tarde inteira e estava próxima do destino.
Já sabia que apanharia da avó, ter pressa não fazia mais o
menor sentido. Colocou a cesta no chão e sentou encostada
na árvore mais próxima. Abraçou o capuz e tentou fechar os
olhos para dormir. O frio da noite abraçou sua pele e fez seu
corpo estremecer.
Aos poucos, sua luta contra o sono foi sendo perdida.
Primeiro seu corpo amoleceu e então finalmente os olhos, olhos
pesados, tão pesados quanto as rochas de uma montanha,
fecharam sem cerimônia. O sono veio ao seu encontro de forma
doce e calma e a envolveu por completo.
***
Acordou horas depois na maior escuridão. Seu corpo
todo tremia pelo frio a cesta estava cheia de insetos e fedia
terrivelmente.
— Merda — gritou ao ver a cena. — Ela definitivamente
vai me matar.
Levantou em um pulo na intenção de correr para a
cesta, mas parou. Escondido nas sombras entre as divisórias das
árvores ela conseguiu distinguir dois olhos grandes e amarelos
a observando. Eram olhos esquisitos, muito grandes para um
animal comum e irradiavam uma luz forte que parecia queimar
sua pele.
— Fique aí parada garotinha, finalmente te achei —
falou o lobo com sua voz grossa.
A luz do olhar incendiou sua cara e a cegou
completamente. Desesperada, correu para a floresta de maneira
louca e desastrada. Atrás dela, ela conseguia sentir os olhos da
fera a perseguindo, seus uivos eram altos.
— Vovó, socorro, o lobo está atrás de mim — gritou
desesperada.
Não houve resposta, mas o lobo gritou atrás dela:
— Pare, você não entende.
Ela não parou, continuou a correr muito rápido.
Correu para a casa da avó, o primeiro lugar que veio à sua
cabeça para fugir.
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— Não vá para aí — gritou o lobo.
O lobo continuava perseguindo-a, seus olhos
iluminavam o caminho pela floresta. Não tinha coragem de
olhar para trás, ele estava bem próximo, tinha certeza disso.
Acabou tropeçando no tronco da árvore e caiu, levantou-se
muito rápido, mas acabou olhando para seu perseguidor. Não
havia um lobo, mas milhares, seus olhos iluminavam toda a
mata que os cercava.
— Vovó, me ajuda — gritou novamente.
Alcançou a varanda da casa da velha e começou a
esmurrar a porta.
— Abra a porta, vovó, por favor, eles vão me pegar.
Tentou o trinco e descobriu que a porta estava aberta.
Ao entrar, se deparou com a cena mais bizarra que já vira e
acabou desmaiando.
***
— Como está a garota? — perguntou o oficial Thomas.
— Ela está mais calma, mas continua a falar coisas
sem o menor sentido, ela ainda acredita que estava levando
alimentos para a avó — respondeu o policial Lucas.
— O legista confirmou a análise? Os pedaços de corpo
que estavam na cesta pertenciam à velha?
— Sim, confirmou. Também fizemos uma análise no
capuz dela e confirmamos que as manchas vermelhas eram de
sangue da velha.
— Meu Deus — Thomas exclamou em choque.
— Acredito que depois que ela matou a avó, acabou
enlouquecendo e sumindo no meio da mata. O crime afetou
tanto a cabeça dela que ela acabou criando essa história que
precisava ir para casa da velha entregar a cesta toda manhã
para fugir da realidade.
— Isso é terrível, pobre garota, ainda bem que
conseguimos encontrá-la. Ela estava sumida já havia uma
semana, a mãe estava ficando muito preocupada.
— Eu só não entendi a parte em que ela nos chamava
de lobo, você entendeu, Thomas? — perguntou o oficial Lucas.
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— Não faço a menor ideia. Mas conheço um garoto
que matou o irmão que conta a mesma história. Ele possui
algum problema mental, não lembra de nada. Os adultos da vila
falaram que o lobo matou o irmão para o poupar da verdade.
Talvez seja uma maneira de fugirem da culpa. Só é bizarro
usarem a mesma figura.
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Meninos de lugar nenhum

Triz Coutinho

P

eter Pan deu piruetas no ar e pó mágico caiu sobre os
meninos que andavam em bando para o penhasco.

Deleve espirrou e limpou o nariz na gola da blusa
encardida, a grama alta roçando nas canelas, a pele irritada,
quente e coçando. O ar estava parado, o mormaço restante do
sol de verão ainda mantendo sua manta sobre eles, a lua redonda
como uma moeda, tão prateada quanto a lâmina do punhal
espremido entre a barriga de Deleve e o cós da sua bermuda.
Durante o dia, receberam as novas crianças perdidas
com uma guerra de lama, tomaram banho no rio e caçaram
pássaros com estilingues. No início da noite, Peter chamou os
seus seis meninos, seus quase primogênitos, e eles marcharam
para o penhasco em falsa obediência.
— Aí, Peter, você já deu nome pros meninos novos?
— Bicudo perguntou, chutando uma pedra.
— Tô pensando ainda — murmurou em resposta,
flutuando deitado, as mãos atrás da cabeça. — Aquele baixinho
não tem cara de Franja?
— Franja? — Juntou as sobrancelhas, fazendo careta.
— Eu chamaria ele de Pezão. Cara, eu nunca vi alguém tão
pequeno com pés tão grandes.
Peter Pan olhou para Bicudo, aquele sorriso enorme
no rosto sardento, os olhos faiscando.
— Então vai ser Franja — decidiu, erguendo o queixo
desafiador antes de soltar a sua gargalhada de criança eterna.
Nenhum dos outros seis garotos riu com ele. Era uma
noite diferente na Terra do Nunca.
Moscas começaram a rodeá-los conforme continuavam
a subir, zunindo em suas orelhas vermelhas de esforço, ignorando
Peter Pan para se concentrar nas cabeças molhadas do suor que
117

grudava os cabelos nos rostos e pingava dos queixos. Era como
se soubessem, como se estivessem apenas esperando o momento
certo para botar seus ovos e fazer nascer seus vermes.
Deleve imaginou que o seu gosto não deveria ser
muito bom, como aqueles peixes com gosto de barro que tinham
de comer quando não achavam nada melhor. Peter sim devia ter
um gosto bom. Um manjar dos deuses, como ele mesmo dizia
depois de se empanturrar das coisas que roubava dos adultos.
Deleve não sabia o que era manjar, mas tinha uma ideia do
que era um deus.
Ele olhou para cima, para Peter, que tinha-o salvado
quando caiu do carrinho de bebê, que tinha salvado todos
os outros meninos: Bicudo, Piuí, Cachinhos e os Gêmeos.
Salvado todos eles do abandono e do crescimento. Seu amigo,
que inventava as melhores brincadeiras em tardes enfadonhas;
seu líder, que os guiava contra o Capitão Gancho em brigas
sangrentas. Seu messias.
Deleve sentiu frio com o corpo quente, um arrepio
estranho e persistente em sua nuca, a cabeça pesada e as
entranhas geladas como se tivessem jogado água do mar direto
por sua garganta. Ele sentiu o cheiro salgado da maresia e seu
medo de se afogar cresceu tanto que pensou que fosse vomitá-lo.
Na sua frente, só a alguns metros, a beira do penhasco.
Piuí grudou seu ombro no dele, os olhos arregalados
e a respiração acelerada. Deleve balançou a cabeça devagar,
e os dois puxaram seus punhais pequenos o suficiente para
ficarem escondidos na palma da mão. Os Gêmeos se cutucaram,
ansiosos. Proibidos de falar perto de Peter Pan, que não entendia
como duas pessoas podiam ser iguais e não deixava nenhum
dos outros meninos entender, os dois tinham sido os mais
animados na hora de praticar.
— Já percebeu como sangue tem um cheiro engraçado?
— o Primeiro Gêmeo tinha perguntado para Piuí uma vez, os
olhos brilhando de um jeito esquisito, as mãos ainda segurando
o coelho degolado na sua frente que sangrava demais para um
bicho tão pequeno.
Deleve olhou para eles e assentiu. Cachinhos coçou a
testa e se afastou, os olhos marejados. Bicudo deu um “joinha”,
puxando o ar para os pulmões.
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— Peter — chamou, a voz tremendo na primeira
sílaba. Ele pigarreou e encaixou os dedões no cós da calça,
franzindo as sobrancelhas. — Cadê a Sininho?
Peter parou de voar, apertando os olhos. Ele desceu
até seus meninos e pairou sobre a grama.
— Com os meninos novos — respondeu como se
fosse óbvio, passando os olhos por todos os seis.
— Mas você não vai ensinar a gente a voar? A gente
quer isso há tanto tempo que sabe do que precisa.
— É, Peter — Piuí completou, a mão direita atrás das
costas. — Pra voar precisa de pózinho mágico.
Peter o olhou bem nos olhos, tombando a cabeça
para o lado, e sorriu.
— Eu menti. Fiz vocês pensarem que precisa de pó
mágico pra voar porque não queria que tentassem antes da
hora. — Deu de ombros.
Deleve segurou o punhal com mais força, as mãos
atrás das costas, os sentimentos borbulhando dentro dele.
— Você fez a gente pensar muita coisa.
Peter Pan riu. Ele sempre se divertia à beça.
— Você tá falando como um adulto.
— Talvez eu esteja me tornando um. Quantos anos
eu tenho, hein?
— Que bosta você tá dizendo? Não sei quantos anos
você tem. Te achei na rua, não sou seu pai.
— Vai dizer que eu tenho a mesma idade de quando
me trouxe pra cá? — aumentou o tom, e sua voz afinou e
engrossou. Era só mais uma das coisas estranhas que estavam
acontecendo. Pelos cresceram em lugares esquisitos. Sensações
novas apareceram e o deixavam quase sempre constrangido.
Deleve cresceu.
Todos os garotos ficaram calados. Desafiar Peter era
sempre ruim. Sua raiva se expandia e os engolia, levando-os
para punição de fome, medo ou dor. Ali, no entanto, algo pior
os aguardava, tendo-o desafiado ou não.

119

— O Capitão Gancho me contou uma coisa um dia —
Deleve continuou, vermelho e suando como se fosse explodir.
— Disse que ele foi um dos meninos perdidos. Que todos os
piratas foram. Mas aí eles cresceram, e você teve que se livrar
deles.
Peter pareceu surpreso antes de seu rosto se
transformar de raiva, subindo no ar para olhá-los de cima.
— O Gancho é…
— Você não cresce! A gente, sim! Fez a gente pensar
que não, que tava num lugar mágico, e agora que arrumou
outros meninos trouxe a gente pra pular de um penhasco sem
pozinho de fada. Desde que trouxe a gente pra cá já pensava
nisso, porque da última vez deixou os meninos vivos e eles se
viraram contra você. Roubou a gente das nossas famílias pra
nos matar!
O grito que estourou tinha tanta raiva que nem
parecia humano. O Primeiro Gêmeo, grunhindo como um
bicho, tomou a frente, o irmão logo atrás. Eles correram e
pularam, se agarrando nos tornozelos de Peter, puxando-o
para baixo, puxando-o para a punição. Peter gritou de surpresa,
balançando as pernas para se livrar dos idiotas, as caras iguais
o encarando com ódio.
Cachinhos soluçou alto, as pernas tremendo tanto que
não conseguiu se manter de pé. Tinha se recusado a participar
porque amava Peter demais para isso. Ainda assim, deixá-lo
morrer parecia melhor do que enfrentar a própria morte.
Bicudo passou por ele, juntando-se aos Gêmeos. Foi
fácil trazer Peter para o chão: ele ainda tinha doze anos, ainda
era uma criança. Os outros, não. Ele se contorceu e gritou, um
Gêmeo em cada perna, Bicudo segurando seus pulsos contra
a terra. Imobilizado, seu lábio tremulou antes dele começar a
chorar.
— O que vocês vão fazer? O que vão fazer?
Deleve e Piuí se aproximaram, os punhais brilhando
contra a luz da lua.
— Vamos fazer do jeito que a gente treinou. Ele
vai morrer rápido — Deleve disse e Piuí concordou, as mãos
tremendo. Cachinhos chorou mais alto. Os Gêmeos sorriam.
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Piuí levantou a blusa de Peter Pan e a ponta do seu
punhal achou um lugar entre dois ossos das costelas, perto do
coração.
— Não! Por favor, por favor, por favor! — Peter tentou
se soltar, elevando o corpo no ar, mas já não tinha pozinho o
suficiente para isso. — Eu salvei vocês! Salvei vocês!
Bicudo fez mais força, e as marcas roxas dos seus
dedos ficariam na pele branca até ela apodrecer e sumir.
Deleve respirou fundo, os olhos dos Gêmeos fixos
nele cheios de ansiedade. Bicudo deu espaço para ele sem soltar
os pulsos de Peter, e ele viu o rosto cheio de desespero infantil.
Catarro escorria do nariz e as lágrimas desciam pelas têmporas,
empapando os cabelos vermelhos. Peter parecia tão pequeno,
tão indefeso. A única criança entre eles. Seu amigo, seu líder.
Deleve o degolou.
Observou-o se engasgar com o próprio sangue antes
de Piuí enfiar o punhal em seu peito e fazer seu coração parar.
Peter Pan, que viveu dezenas de anos como criança, morreu
tão rápido como qualquer outra morreria.
Os meninos se levantaram depois de alguns minutos,
só o choro de Cachinhos preenchendo o silêncio noturno.
Bicudo e Piuí ainda tremiam. Os Gêmeos tinham parado de
sorrir, os rostos leves como quem acaba de ganhar a liberdade.
Deleve não conseguia sentir muita coisa.
Sem Peter Pan, o único menino que nunca crescia,
a Terra do Nunca deixava de ser do nunca. Não era nada. Não
era lugar nenhum.
— E agora? — Cachinhos fungou, esfregando o rosto
com violência. — O que a gente faz agora?
Deleve soltou o punhal, as mãos vermelhas. Ele olhou
brevemente para Peter deitado no chão, os olhos opacos fixos
em nada, o pescoço aberto, a pele ainda mais branca agora que
seu sangue fluía para fora.
— Vamos pegar os meninos novos e pó mágico da
Sininho — disse por fim. — O Gancho tá esperando a gente.
Vamos dar um jeito de sair daqui.
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Menos Cinderela

Rodolfo Willian Ferraz

C

erta vez, em um reino longe daqui, morava uma bela jovem
de cabelos loiros que atendia pelo nome de Cinderela. Ela
morava com sua madrasta e suas duas meias-irmãs mais
velhas em uma casa simples nos limites do reino.

— Termine logo isso, sua imunda — disse a madrasta
de Cinderela chutando-lhe as costelas quando essa estava
ajoelhada encerando o chão vermelho.
A madrasta era seguida de perto por suas duas filhas
que também agrediram Cinderela com socos e pontapés até
que ela quase desmaiasse.
Suas irmãs eram consideradas as mais belas do
vilarejo. Quando ainda jovens já possuíam atributos que atraíam
a atenção dos homens, enquanto Cinderela era apenas mais
uma menina magricela e desengonçada.
Após se recobrar dos golpes, Cinderela continuou
limpando a casa. Concebida através de um adultério, Cinderela
não via outra opção a não ser aceitar aquela vida, pois não
tinha nenhum outro parente a quem recorrer depois que sua
verdadeira mãe pulou para morte do alto de um penhasco ao
saber que seu amado já tinha outra família. Com remorso do
acontecido, o pai de Cinderela a levou para morar com sua
esposa e suas duas filhas, pouco antes de falecer.
Naquela mesma tarde, sua madrasta e irmãs partiram
para o mercado central à procura de vestes novas para o muito
esperado baile no castelo. Um evento aguardado por todo o reino,
no qual o príncipe escolheria finalmente sua princesa. Baile esse
ao qual Cinderela não fora convidada.
Quando finalmente reuniu toda a bagunça feita pelas
irmãs em um enorme cesto de vime, Cinderela rumou para o
porão da casa para depositar lá seu conteúdo. O cômodo era
escuro e úmido. A sensação de que se estava no estômago de
um enorme animal prestes a ser digerida era constante.
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Ao baixar-se para deixar o cesto, algo chamou a
atenção da jovem. Debaixo de um quadro velho jazia um livro
grosso de capa escura cujo título escrito em letras douradas na
lombada já não podia ser lido devido à ação do tempo.
Retirou, então, o quadro de cima e descobriu que se
tratava de um volume grande e pesado. Mas foi somente quando
a jovem o abriu que o inesperado aconteceu.
Uma névoa negra tomou o aposento envolvendo
Cinderela e o livro. O barulho dos objetos voando com a névoa
revoltosa que rodopiava era ensurdecedor.
— Quem ousa me acordar? — Uma voz horrenda
brotou de lugar nenhum como se fosse proferida por um
monstro enclausurado no fundo de uma caverna.
— Eu não tive a intenção. — Cinderela se afastava do
livro, arrastando-se no assoalho sujo.
— Diga seu nome, criança. Eu farei com que seu
desejo se torne realidade.
— Não! Eu não sei o que dizer. Apenas pare com isso
— disse a garota tapando os olhos com as mãos.
O barulho e o redemoinho pararam subitamente,
mergulhando o porão no silêncio.
— Deixe me ver seu rosto, criança. — A voz agora
vinha sussurrada, muito próxima do rosto de Cinderela.
Quando essa baixou as mãos, pôde ver uma senhora
idosa à sua frente. Suas roupas, que um dia deveriam ter sido
belas, agora estavam sujas e rasgadas, dando-lhe a aparência
de uma moradora das ruas da capital.
— Cinderela — balbuciou a jovem amedrontada.
— Não há nada que queira, criança Cinderela?
Nenhum desejo em seu coração? — A mulher horrenda
aproximou-se ainda mais. — Conte-me. Não me faça ter que
tirar de você à força.
— O baile! Quero ir ao baile! — disse Cinderela sem
pensar muito. Queria apenas que aquela mulher se afastasse logo.
Sem dizer palavra, a senhora de cabelos desgrenhados
ajustou os óculos sujos que estavam suspenso na ponta de seu
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nariz tortuoso e começou a sussurrar coisas que Cinderela não
entendia.
A névoa novamente tomou o ambiente. Sua cor agora
começava a se tornar púrpura e depois azul. Quando a fumaça
envolveu Cinderela ela se sentiu invadida. Como se milhares
de pequenas mãos a tocassem em toda parte. Fechou os olhos
com força e esperou.
— Está feito, criança Cinderela. Abra os olhos! — A
voz voltou a soar assustadoramente como antes.
Quando abriu os olhos, Cinderela se viu limpa e
perfumada, vestida em um cintilante vestido azul e calçando
uma maravilhosa sapatilha de cristal do lado de fora da casa.
— Aproveite a festa, criança Cinderela. Pois só
conseguirei manter o feitiço até o sino da catedral soar pela
décima segunda vez à meia-noite.
Antes que perguntasse algo, uma carruagem luxuosa
puxada por dois corcéis negros parou diante de Cinderela. O
cocheiro desceu rapidamente e abriu-lhe a porta. Vestia uma
capa negra que lhe cobria quase todo o rosto. Pensou ter visto
pelos em todo o seu rosto e teve medo disso, porém a excitação
da festa a fez entrar na carruagem.
Já no castelo, Cinderela adentrou ao salão de festas no
exato momento em que o belo príncipe anunciou que a valsa
logo começaria. O príncipe era um jovem atlético que devido
à sua beleza e posição era o homem mais desejado do reino.
O jovem, então, passeou pelo castelo à procura de um
par para a valsa. Olhou para as irmãs de Cinderela tentando
decidir qual das duas tiraria para a dança. Sem dúvidas eram as
mais belas e voluptuosas do reino. Caminhou até elas sorrindo
quando outra pessoa lhe chamou a atenção.
Quando o príncipe pousou seus olhos em Cinderela
não teve dúvidas quanto à sua escolha. Dobrou bruscamente
na direção da jovem, enfurecendo as irmãs de Cinderela.
— E você, linda moça? — O príncipe beijou a mão
de Cinderela, conduzindo-a até o centro do salão de danças.
— Não lembro te ter visto tamanha beleza antes. É de algum
reino vizinho?
— Sou daqui mesmo, alteza. — Cinderela corou ao
encarar os olhos amendoados e brilhantes do príncipe.
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Quando finalmente as irmãs se deram conta de que
se tratava de Cinderela, rapidamente tentaram impedir a dança,
mas foram impedidas pelos convidados que faziam uma barreira
humana em volta do casal que dançava.
E assim a noite seguiu. Cinderela e o príncipe
dançaram a noite toda e as irmãs derrotadas voltaram para
casa já imaginando a vingança que saboreariam quando a jovem
Cinderela retornasse.
Então, os sinos da catedral começaram a soar a meianoite. Cinderela, apavorada, desvencilhou-se do abraço do
príncipe e correu escadaria abaixo antes da décima segunda
badalada. Para trás, deixou apenas o pé direito de sua sapatilha
de cristal e um príncipe apaixonado a suspirar.
Durante o caminho de volta, a carruagem começou a
chacoalhar violentamente. Sua pintura dourada e tecidos nobres
deram lugar à madeira podre e trapos fétidos. As rodas caíram
e Cinderela foi jogada para fora a tempo de ver a carruagem
ruir e seu condutor e os cavalos transformarem-se em ratazanas
de esgoto.
Olhou para si e percebeu que não mais estava vestida de
forma digna para as festas palaciais. Levantou-se com dificuldade
e rumou para casa suspirando pela noite maravilhosa, já se
contentando em voltar para sua realidade.
Quando finalmente chegou em casa, Cinderela
imaginou que seria severamente castigada. Deu a volta pelos
fundos e adentrou na residência pela pequena janela do porão.
Ajeitou-se em meio à sujeira e adormeceu utilizando o livro
negro como travesseiro.
— Acorde, sua maldita! — A frase veio seguida de um
pontapé que por muito pouco não quebrou algumas costelas
de Cinderela.
— Você estragou a noite de nossas vidas, sua imunda
— sua outra irmã gritava e lhe puxava os cabelos.
— Façam essa infeliz pagar, meninas. — A madrasta
incentivava a surra de golpes que se seguia.
Em meio à agressão, uma das irmãs chutou o livro
negro, fazendo-o se abrir e mergulhando todo o porão na névoa
negra de antes.
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— Me chamaram novamente? — A voz aterrorizante
fez as irmãs e a madrasta de Cinderela se arrepiarem dos pés à
cabeça. — Faça seu pedido e ele será realizado.
A ganância das irmãs e da madrasta era tamanha que
a elas não importava o preço nem quem fazia a oferta. As três
gritavam a plenos pulmões para o ar todas as suas vontades na
esperança de serem atendidas.
— Não vim aqui por todas vocês! — A voz demoníaca
fez todas se calarem. — Vim por apenas uma. Aquela que
realmente mostrar que deseja ter seu pedido atendido. Aquela
que tiver coragem de fazer qualquer coisa por ele.
A névoa então se condensou no centro do aposento
e quando se dissipou revelou um pequeno punhal dotado de
lâmina negra torcida em um cabo marfim.
rápidas.

— Realizarei o pedido de apenas uma de vocês. Sejam

Todas as quatro se entreolharam. O silêncio
novamente recaiu sobre o ambiente escuro. Como animais,
todas ali presentes saltaram sobre a lâmina dispostas a fazer o
que tinha que ser feito para terem seu pedido atendido.
Longe dali, o príncipe testava a sapatilha de cristal
na última jovem que havia atendido ao seu chamado. Desejava
encontrar a garota de cabelos dourados com quem havia dançado
antes, porém já começava a se conformar de que nunca mais
a veria.
— Vamos embora. Ela não vem. — O príncipe se
levantou e se preparou para embarcar em sua carruagem real.
— Ainda falta colocar a sapatilha em mim. — A
voz inconfundível da jovem de cabelos dourados arrebatou o
príncipe de tal forma que ele deixou a sapatilha cair fazendo-a
se despedaçar no chão.
Assim que olhou novamente para ela sabia que não
precisaria da sapatilha para ter certeza. As roupas agora eram
simples, mas seu coração não o enganaria.
— Você veio.
— Iria onde fosse para reencontrá-lo, meu príncipe.
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Ele a tomou pelas mãos e a beijou diante de seu povo
que aplaudia. Após anos de procura, o jovem príncipe finalmente
havia encontrado sua princesa.
A felicidade podia ser sentida por todo o reino. Desde
as torres altas do castelo até as fronteiras ao sul. E era ali que a
única pessoa triste de todo o reinado se encontrava.
A jovem amarrada e amordaçada chorava enquanto
via os corpos das outras duas mulheres mutiladas jogadas sem
cuidado sobre uma enorme poça de sangue no chão do porão.
Ao seu lado, a senhora de nariz torto deslizava a lâmina negra
da adaga ensanguentada em volta do umbigo da mulher atada.
— Quem diria que o desejo da vencedora fosse tão
simples. — A bruxa sorria mostrando dentes falhos e amarelos.
— Espero que ela se saia melhor que você agora que ela viverá
sua vida no seu lugar, com o seu rosto, criança Cinderela.
E todos viveram felizes para sempre. Menos Cinderela.
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Molho de chaves

Natália Mussato

O

príncipe a amava, claro que a amava. Era por isso que
Branca tremia e sentia-se tão mal ao segurar aquele molho
de chaves, pesado como a traição que sentia cometer.

Ela ainda se lembrava como tinha sido a sensação do
toque de seus lábios, momentos antes do despertar, a fina pele
gelada aquecida pela vida que lhe era devolvida, o abrir de seus
olhos negros para ver o que seus sonhos há anos sustentavam,
um príncipe quase encantado.
Seu príncipe era o mais maravilhoso homem que ela
teve a chance de um dia conhecer; gentil e dedicado, a levara
ao seu castelo nas longínquas e sempre frias terras do norte,
domínio de um reinado solitário que agora era brindado pelo
casamento com Branca de Neve, onde a tratava com tanto
cuidado, que sequer ousava tocá-la. Então por que a desconfiança
ainda maltratava sua mente e coração?
Tudo havia começado com a feliz visita de um de seus
amigos anões, o mais rabugento e fiel deles. Branca o amava
com todo seu bondoso coração, e recebê-lo havia sido animador,
principalmente considerando o modo como os servos do castelo
de seu esposo a tratavam. Não eram desrespeitosos, mas tão
evasivos, assustados, quase temerosos… E com as frequentes
viagens do marido, a princesa estava constantemente solitária.
Parecia faltar vida naquele lugar. Contudo, o homenzinho não
a visitou para ser cortês, levantando subitamente a questão que
ainda pulsava em sua mente atordoada. Onde está seu marido?
Mas não bastaram suas justificativas vagas, o lembrete
de que o príncipe era um bom homem, apenas muito ocupado
com todas aquelas viagens e a criação de seus cavalos. Não… O
anão não a deixou terminar a longa lista de elogios, trazendo
à tona palavras que a enjoavam só de lembrar:
Venha embora comigo, Branca de Neve… Sei que não
desconfia de nada, mas eu achei tão estranho aquele príncipe
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surgido do nada e... com todo respeito, princesa, mas quem beija
um cadáver?
E ela se indignou, claro que se indignaria. Era o amor
de sua vida de quem ele falava, o homem que a tocou uma
única vez e para lhe devolver a vida. Branca ainda podia sentir
o toque dos lábios quentes, a emoção de abrir os olhos para
vê-lo, surpreso e desnorteado… Como seu amigo poderia
sugerir algo tão…! Ela sequer tinha palavras para lidar com
aquela situação, a indignação vertendo lágrimas silenciosas
que o anão não ficou para ver, deixando o castelo e o convite
para trás, com a promessa de voltar no dia seguinte, fosse para
levá-la ou se despedir para sempre.
Para sempre era muito tempo e ela, com certeza, não
suportaria perder um amigo, do mesmo modo que não suportava
vê-lo tão desconfiado em relação ao seu esposo. Talvez se ela
provasse não ter nada a temer, se Branca descobrisse qualquer
coisa que tornasse infundado todo esse receio… Bem, talvez
assim ela pudesse se acalmar. O que ele escondia? Certamente
nada. Ela provaria isso, abrindo cada uma daquelas portas.
Os quartos pareciam intermináveis, uns sendo grandes
salas sem mobília, outros mobiliados que a ninguém pertenciam,
com janelas lacradas por dentro ou mesmo sem janela nenhuma.
Branca de Neve percorreu cada um dos corredores espiralados,
descendo por uma gélida passagem com fim na cozinha. Com
estranheza, observou restar ainda uma última grande chave,
pegajosa pelo aparente uso constante e que certamente não
pertencia ao cômodo, ou não estaria aos cuidados pessoais do
príncipe. A que porta ela pertencia?
Trêmula, ela respirou fundo, apertando a chave com
um pouco mais de força. Só existia um lugar que abonava a
culpa do príncipe daquelas acusações tão horrendas, o único
lugar que Branca esperava nada encontrar e que poderia tudo
esconder; nos fundos do castelo, o príncipe possuía um estábulo.
Protegendo a frágil chama da vela, ela atravessou a
noite fria com dificuldade, seus pés afundando na neve e por
pouco não a mantendo lá. Antes de alcançar o haras, os cavalos
já começavam a se agitar, parecendo guardar um segredo que
apenas Branca não sabia. Ela conhecia aquele lugar, assim como
pensava conhecer o castelo até então, e não parecia existir nada
ali além de feno e ferraduras usadas. Poderia estar enganada?
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Agora que a desconfiança a perturbava, não sabia se queria
desistir do que nem sabia procurar.
E como se entendesse suas curiosas motivações, em
um dos últimos boxes, o cavalo que o ocupava relinchou e se
debateu, chamando a atenção da princesa para sua agitação, não
demorando a ser atendido. Era um cavalo abatido, que deixava
o estábulo apenas para se exercitar. Velho e doente, como dizia
o príncipe, seu contato direto com outros animais e pessoas era
evitado. Branca de Neve, no entanto, não viu nada no cavalo
que exigisse tamanha exclusão. Tão ciente quanto ela, o animal
trotou dentro do espaço mínimo, o oco embaixo de seus cascos
ecoando sob o chão de todo o estábulo. O cavalo não esperou
Branca terminar de abrir a pequena porteira para escapar, e
tampouco ela se importou com o animal fugindo para longe,
muito ocupada em tatear o chão coberto de palha desfiada, à
procura da tranca à qual pertencia a última chave. Quando
os dedos pálidos encontraram a porta do alçapão, um arrepio
que não pertencia ao frio tomou-a de cima a baixo. Afastando
a palha da frente, ela encontrou a fechadura, não demorando
a encaixar a chave e girar.
Duas voltas destrancaram a porta dupla, puxada para
cima com dificuldade. Uma leve corrente de ar ainda mais fria
que o exterior nevado subiu pela pequena escada curva, que
levava por um caminho escuro que Branca temia sua vela não
ser o suficiente para iluminar. Estava literalmente jogando-se
no escuro.
O interior úmido do lugar, impregnado por odor
pútrido, obrigava-a a tapar o nariz com a mão livre, o estreitar
do corredor pegajoso manchando o vestido rosado que se
agarrava às paredes como se pedisse: não vá! Mas Branca de
Neve continuou, independentemente dos meios fantasiosos
que sua mente tentava usar para poupá-la.
Sua caminhada não demorou muito e ela logo
encontrou uma porta, mais uma, mas dessa vez, sem nenhuma
tranca que impedisse sua passagem; bastou um empurrão e um
passo adentro para Branca estar na sala sem que se desse conta.
O que viu não foi bem uma surpresa, dado o estado
horrorizado que sua mente se encontrava desde que ouvira
tais palavras de alerta vindas de seu amigo anão; confirmar a
realidade, porém, não deixou de apavorá-la. Enfileirados um
ao lado do outro, uma dúzia de corpos em diferentes estados
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de decomposição estavam expostos, todos femininos, vestidos
como noivas macabras. Branca de Neve viu, dentre tantas, uma
mulher cujos pés pequeninos vestiam sapatinhos de vidro, outra
de cabelos tão longos e dourados, que ela logo os reconheceu
como a terrível matéria prima do belo bordado na tapeçaria
do quarto do casal... Entre a coleção de corpos havia inclusive
um tipo bizarro de criatura, metade mulher, metade peixe,
principal responsável pelo fedor que subia ao estábulo e a náusea
que Branca de Neve se viu obrigada a engolir. De repente, a
lembrança do toque dos lábios quentes contra os frios veio à
tona e assim ela soube que a pele fria sempre foi a dele.
Despertando-a da dolorosa e sombria descoberta, os
cavalos agitarem-se acima de sua cabeça, relinchando em horror,
soprando-lhe o aviso de que o príncipe estava de volta. Sem
tempo para consolar a si mesma de todas aquelas descobertas,
Branca de Neve correu sem se incomodar com a chama da
vela, que não suportou os primeiros passos no sereno para
abandoná-la junto ao escuro, conseguindo alcançar a porta da
cozinha antes de ouvir a da frente se abrir.
Silenciosa, seguiu pelos corredores curvos, alcançando
o quarto do casal momentos antes do príncipe fazer o mesmo.
— Quando vi as luzes lá de fora, não pensei que
estivesse acordada — riu ele gentilmente, às costas da princesa,
que evitava olhar para trás. Envolta no grosso cobertor, ela
tentava disfarçar o vestido manchado e o tremor de suas mãos.
— Pensei ter ouvido um de seus cavalos, tentei ver
se algum não tinha fugido.
Os passos do príncipe arrastaram-se até ela, surpresa
quando sentiu o par de braços abraçá-la com cuidado.
— Está fria — murmurou em voz baixa, não
direcionando aquelas palavras exatamente para ela. O príncipe
estava satisfeito e Branca de Neve sentia-se morrer agora que
sabia o porquê. — Quer que eu acenda a lareira?
— Não precisa — tentou respondê-lo o mais rápido
possível, antes que o pavor a denunciasse. — Ficarei bem com
apenas mais um cobertor, obrigada.
— Tudo que minha princesa quiser… — Sussurrando
aquelas palavras, ele finalizou com um beijo gelado em seu
rosto tenso, arranhando-a com a aspereza da barba rala que a
princesa nunca pensou ele possuir.
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Tão logo o príncipe se afastou, Branca de Neve o
espiou por cima do ombro com hesitação, notando o estranho
sombreado azul que formava sua barba.
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Não faça acordo com um anão de pele verde
Meg Mendes

O

que faremos agora? — a rainha perguntava chorosa.
Muitos anos tinham se passado desde que tinha feito
aquele acordo com o homenzinho asqueroso que agora
voltava para assombrá-la. Ela já nem se lembrava mais de tal
ser, mas com a chegada de seu primogênito tudo havia mudado.
Após ajudá-la a transformar palha em ouro por duas
vezes, a moça que na época era apenas uma pobre coitada
tentando manter-se viva aceitou o acordo de que, se o anão
de pele esverdeada fizesse sua mágica uma terceira vez e ela se
tornasse rainha, então seria dele o primeiro filho que ela tivesse.
Com o casamento entre ela e o rei, o anão foi se
transformando numa memória desbotada, perdendo-se entre
bailes e banquetes. Assim, ela o esqueceu.
Quando da notícia da gravidez, o rei mandou preparar
uma festa para comemorar. A rainha, toda feliz, foi tirada de sua
paz quando o seu benfeitor de outrora surgiu rindo satisfeito
com a notícia.
— Vim lembrá-la, Majestade, de sua dívida comigo.
— Ele tinha a voz esganiçada e sorria com os dentes pontudos,
mas pequenos.
— Ó não! Por favor anãozinho, não leve meu bebê.
Já o amo tanto.
— Você me deve — o anão falou —, mas como sou
benevolente, façamos outro acordo. Se em três dias descobrires
meu nome, não precisará dar-me seu filho.
Ela, desesperada, aceitou e por aquela noite festejaram.
O marido, que de nada sabia, já fazia planos para o príncipe. No
dia seguinte, o anão apareceu para a rainha perguntando-lhe
se ela já sabia qual era seu nome. Para todos que ela tentava,
ele respondia:
— Não, este não é meu nome.
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Desesperada, ela mandou que um mensageiro
percorresse o reino perguntando pelos nomes de todos. E mais
uma vez, no segundo dia, ela falhou. O mensageiro então foi
mandado novamente, deveria perguntar a todos, na cidade, na
floresta e, se precisasse, no reino vizinho.
Quando o homem ia pela floresta, já tarde da noite,
ouviu um ser baixinho e esverdeado que saltava à volta de uma
fogueira e que cantava empolgado.
Hoje eu frito, amanhã eu cozinho!
Depois de amanhã será meu o filho da rainha!
Coisa boa é ninguém saber
Que meu nome é Rumpelstiltskin!
O mensageiro retornou o mais rápido que pôde para
o castelo e contou à rainha o que tinha ouvido. A soberana mal
conseguiu dormir com a expectativa. Logo cedo o anão surgiu
e ela disse-lhe alguns nomes, mas não era nenhum deles.
— Então, talvez seu nome seja Rumpelstiltskin! — ela
disse com ares de dúvida.
— O diabo lhe contou! — bradou o homenzinho
batendo os pés no chão.
A rainha sorriu vitoriosa, mas o riso ensandecido do
anão a fez recuar.
— Não precisará dar-me seu filho, Majestade, este
era o acordo. Mas ninguém disse que eu não posso tomá-lo.
E então o anãozinho sumiu. A rainha sentiu como se
o chão se abrisse e quisesse engoli-la. Sem alternativas, contou
ao marido tudo o que se passava.
Fora uma gravidez de risco e um parto difícil em que
mãe e filho quase morreram e, agora, ele viria.
— O que faremos agora?
— Mandarei os soldados vasculharem cada canto do
reino, este anão não chegará perto de meu filho — o rei falou,
imperativo.
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Nos dias que se seguiram, ninguém entrava ou saía
do reino sem ser devidamente interrogado acerca de seus
motivos para tal. A segurança tinha sido redobrada no castelo
e o pequeno príncipe, recém-nascido, era mantido debaixo das
vistas de dois guardas bem treinados.
Entretanto, isso não bastou. O anãozinho surgiu numa
noite ao lado do berço. O príncipe, que dormia tranquilo, foi
tirado de sua paz. O choro do bebê aumentava e a mãe acordou
assustada.
— Guardas! — o rei bradou pulando da cama e
correndo. — Não o deixem escapar.
Vários dos homens do rei cercaram o serzinho verde
que segurava o herdeiro nos braços. Assim que avançaram, o
anão sumiu no ar feito fumaça levando consigo o bebê indefeso.
***
A caverna no topo do monte era escura e úmida, e tão
isolada que poucos sabiam de sua existência. O chão de pedras
estava coberto por um tapete branco formado por pequenos
ossos humanos. Ao fundo, o anão de pele verde se deliciava
com o último naco de carne sangrenta daquela noite.
Sentia a vitalidade e a energia preenchendo seu corpo
diminuto. O alimento era o suficiente para sobreviver até a
próxima década ou até o próximo acordo.
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O destino de Branca de Neve

Priscila Morais

E

ra uma vez uma linda princesa chamada Branca de Neve,
que vivia na segurança de um reino cercado por uma
floresta vasta e sombria. A princesa era a mais bela do
reino todo, sua pele branca contrastava com seus cabelos negros
como a noite, mas seu semblante doce e inocente escondia uma
alma escura e horrível. Sentada à borda da floresta, Branca
de Neve gostava de montar armadilhas para os passarinhos e
coelhos e, quando os pegava, abria suas barrigas com uma faca
afiada, deliciando-se no prazer que era matar aqueles bichinhos
indefesos.
Certo dia, a madrasta de Branca de Neve, e também
rainha do reino, descobriu sobre as brincadeiras que a menina
vinha fazendo e as duas tiveram uma briga horrível. Aterrorizada
pelas artimanhas da garota, a madrasta queria prendê-la nas
masmorras. Em um rompante de fúria, Branca de Neve pegou
o punhal que trazia escondido nas vestes e partiu para cima da
rainha. A última coisa que Branca de Neve viu foi o olhar de
medo da mulher, mas nem isso a impediu de esfaqueá-la. Nesse
momento, a guarda real adentrou a sala e Branca de Neve fugiu
em disparada, deixando para trás a rainha que gritava de dor.
Com o sangue da madrasta ainda pingando em suas
vestes, Branca de Neve fugiu para dentro da floresta. Ela aos
poucos percebia que a sensação de esfaquear uma pessoa era
melhor e mais prazerosa que matar um animal. Não demorou
muito para que a garota, envolvida em seus pensamentos
obscuros, se perdesse. Ela adentrou ainda mais a floresta, até
que encontrou uma enorme casa de madeira construída ali.
Bateu três vezes na porta e, quando já estava desistindo,
um homem franzino e velho atendeu a porta.
— Posso lhe ajudar, bela senhorita? — disse o homem
com uma voz esganiçada.
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Branca de Neve tratou logo de usar sua expressão
de menina bondosa e desolada e, num rompante de choro,
começou a falar:
— Ó, caro senhor, preciso de abrigo! Estou fugindo
do castelo, porque a rainha quer me matar. Ela assassinou o
meu pai. Veja! Esse sangue que trago nas vestes era dele. Ó,
meu Deus! O que farei se ela me achar?
Um brilho terrível passou pelos olhos do homem,
mas Branca não notou, pois estava envolvida demais com o
seu teatrinho.
segura.

— Venha, doce criança. Entre! Aqui você estará

A todo momento, Branca de Neve pensava em como
poderia matar o velho e ficar com a casa para si. O que um velho
ridículo e sozinho quereria com uma casa enorme daquelas no
meio da floresta? Ele não precisava daquilo.
O velhote, então, deu uma porção de comida para
Branca de Neve e ela comeu deliciada. Depois de alimentada,
o homem arrumou umas roupas de sua falecida esposa, como
ele a informou, e preparou um banho para a garota. Branca de
Neve esfregou o sangue podre do corpo com um ar de satisfação,
afinal, tudo estava indo tão bem.
Quando saiu do quarto de banho e adentrou a
cozinha, se deparou com mais seis caras, sete se você contar o
velhote. Seus olhos se arregalaram de susto. A cara daqueles
homens dizia logo que não eram boa coisa. O que ela poderia
fazer com apenas uma faca contra aqueles homens enormes?
— Vejam só, rapazes, o que eu encontrei. Uma
bonequinha lindinha e indefesa — disse o velhote com aquela
voz horrível e uma expressão maléfica no rosto.
— Muito bem, Dunga! Você fez um trabalho
muito bom — disse o maior e mais corpulento de todos eles,
aproximando-se e cheirando o cabelo de Branca de Neve.
— Se afaste de mim, seu verme!
Nesse momento, a menina puxou a faca e conseguiu
cortar o braço do homem. Esse, por sua vez, revidou com um
tapa na lateral do rosto de Branca de Neve.
— Você me respeite, sua vadia!
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— Calma, Zangado. Não estrague a carne.
Todos os homens riram do que o velhote Dunga,
disse. E riram mais ainda quando Branca de Neve tentava se
levantar.
— Pessoal, essa não é a garota pela qual estavam
procurando aqueles guardas na cidade hoje cedo?
— Eu não tinha pensado nisso, Mestre. Acho que
você pode ter razão e, se for ela mesmo, ela não é tão inocente
assim. — Ao dizer isso, Zangado riu com gosto.
— Sabe, poderíamos vendê-la como escrava no reino
vizinho. Nos pagariam bem mais do que a recompensa do reino
daqui. — Mestre, que só pensava no dinheiro, estava deliciado.
No dia seguinte, foram até o reino vizinho. Branca
de Neve estava amarrada e era puxada o tempo todo por uma
corda. O mercado estava cheio, comerciantes se atulhavam
nos cantos para montar suas barracas para comprar e vender
mercadorias. Os sete caras se dirigiram para o centro da praça,
onde os escravos ficavam para serem escolhidos. Lá, Branca
de Neve foi enfileirada junto de outras cinco pessoas. Agora, a
menina já não precisava mais esconder suas feições malignas
e ostentava um rosto distorcido pelo ódio.
No horizonte, uma cavalaria se aproximava portando
o estandarte do rei e o príncipe vinha à frente do grupo. O rosto
de Branca de Neve se iluminou subitamente, pois essa seria a
chance dela. Ao se aproximar dos escravos, logo a atenção do
príncipe foi desviada para a garota bela e doce que chorava sem
parar. Os olhos dele brilharam com a beleza dela.
— Eu gostaria de levar aquela donzela — apontou o
príncipe para Mestre.
Mestre a desamarrou e sorriu com a quantidade de
dinheiro que recebeu pela garota.
príncipe.

— Qual o seu nome, minha cara? — perguntou o

— Branca de Neve, meu senhor — respondeu a
menina com os olhos cheios de lágrimas.
O príncipe a ajudou a montar em seu cavalo e, juntos,
cavalgaram de volta ao palácio. Branca de Neve percebeu que
podia viver naquele lugar lindo, pois era muito melhor que seu
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antigo lar e, além do mais, ela poderia esperar para conquistar
o príncipe, casar com ele e, só então, matá-lo.
Branca de Neve foi limpa e vestida pelas criadas e
convidada a se encontrar com o príncipe em seus aposentos.
Quando entrou no imenso quarto, o príncipe estava sentado a
uma mesa com um banquete lindo. No meio dela, uma linda
cesta com maçãs muito vermelhas dava vida para o lugar.
Ao sentar em frente ao príncipe, ele lhe ofereceu uma
daquelas lindas maçãs.
— Coma, minha querida. Você verá como são doces.
Ao morder a maçã, Branca de Neve se sentiu tonta e
em êxtase pelo sabor inigualável daquela fruta e ela a mordeu
mais uma vez. Nesse momento, os olhos da garota começaram
a pesar e ela caiu na escuridão.
Branca de Neve acordou sem saber onde estava e
nem quanto tempo tinha se passado.
— Olá, minha donzela. Que bom que acordou — disse
o príncipe com uma voz de veludo.
Naquele instante, Branca de Neve se viu de pé e com
os braços amarrados para cima. Ao seu lado mais três garotas
estavam na mesma posição, desmaiadas e pingando sangue.
Branca de Neve gritou e tentou se soltar de todas as
formas possíveis, mas era inútil.
— O que você quer de mim, seu animal? — gritou
Branca de Neve com ódio.
— Eu sei o que você fez lá no seu reino e, confesso,
eu gostei de saber — sorriu levianamente o príncipe. — E veja
só! Eu também compartilho do seu gosto. É impressionante
como num dia você é o caçador, mas esquece que pode virar a
caça.
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O lado oculto de um nome

G. L. Fellowynn

O

que vou lhes contar remonta há um tempo antigo, quase
imemorial, quando o inexplicável entremeava mais
facilmente a vida e o coração dos homens.

Entre dolinas e altaneiros montes, no limiar das
regiões ermas, situava-se um longínquo e misterioso reino de
curta extensão e riqueza escassa, o que, para frustração de seu
soberano, incitava a piedade ou o abuso por parte das demais
nações.
Após suportar inúmeras incursões, aquela terra —
onde o povo mais arava do que lia — ainda abrigava alguns
veneráveis magos, dotados de sublime erudição e sagacidade,
versados na arte da alquimia. Aos quatro cantos esses mestres
proclamavam que: “Sob o dossel das estrelas, sobre todas as
linhagens, imperam dois distintos ciclos de magia profunda”.
Segundo eles, sempre que os abetos, carvalhos, plátanos,
olmos e azevinhos pela alva luz matinal fossem tocados, bons
encantamentos fluiriam. Entretanto, se os heléboros, ciprestes,
verbenas, cicutas e teixos pelo rubro tom uma noite fossem
banhados, mau agouro atrairiam.
Como os escribas jamais haviam documentado
qualquer evento que maculasse de vermelho o firmamento
noturno, alguns plebeus e nobres relutavam em acreditar em tal
mística premissa, passando a julgá-la como uma mera conjectura
ou sandice, fruto da senilidade secular dos magos. Dentre os
descrentes, o servo do moinho real.
Certa vez, terminada a lida, ocorreu ao moleiro, um
homem esquálido e esfarrapado que há pouco tempo enviuvara,
perambular pela orla da floresta que cortava o reino. Pai de
uma bela e prendada filha, o senhor se preocupava em como
arranjaria um dote para que sua menina conseguisse um bom
casamento. De tanto devanear sobre o assunto o pobre homem
adentrou a densa floreta, vindo a perceber o ocorrido somente
ao estacar ao lado de alguns teixos e ciprestes, diante de uma
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encruzilhada na trilha, cujo meio se abria em uma pequena
clareira, de onde se via o lusco-fusco.
Foi então que, ao acender o lampião à base de resina,
o moleiro viu a lua ficar vermelha e, de súbito, à sua frente,
surgir um homem de olhar âmbar, fitando-o.
— Não temas, oh moleiro, é só uma lua de sangue.
Serei eu servo do castelo amanhã, e tenho escutado o que te
angustia. Mas, explica-me, por que perdes tempo com um rato
se podes ter uma águia? O rei é dado a desejar o que não pode
possuir. Diga-lhe que vossa filha é capaz de palha em ouro
transmutar e ele irá cobiçá-la só para que outros não a tenham.
Se no futuro ela não for capaz de cativá-lo, use um sortilégio
ou poção do amor. Mude tua sorte, meu caro senhor — sugeriu
o estranho, apanhando algumas ervas. — Se seguires o meu
conselho, arranjo-lhe um encontro com o rei — arrematou,
embrenhando-se na vegetação sem de lampião necessitar.
Enquanto o moleiro caminhava em direção ao moinho,
a corte ainda rumorejava teorizando sobre o fenômeno da noite
anterior. Quando já estava prestes a começar seu trabalho, o
velho avistou o peculiar e enigmático homem da floresta se
apresentando para a vaga de padeiro real — cargo disponível
desde o grande surto de febre.
Assim como a nova safra de vinho, rapidamente o
serviçal caiu nas graças do rei, que muito apreciava os pães e
tortas fartamente recheados de cogumelos e ervas; com isso, o
padeiro conseguiu que sua majestade ficasse verdadeiramente
ansiosa para conhecer um súdito, principalmente quando este
poderia lhe trazer benefícios.
O velho moleiro, intimado para uma audiência no
castelo, prosseguiu com o que lhe foi aconselhado e, de modo
vivaz, diante do trono de seu soberano anunciou:
— Extraordinário dom minha amada filha tem, a
habilidade de a palha fiar e em ouro transformar, coisa que por
esta nação nenhum alquimista jamais o fez.
Mordiscando um pedaço fresco de pão, o rei — cujo
coração segredava grande ambição —, imediatamente deixou-se
influenciar pela possibilidade de farta riqueza.
— Se de fato tua filha é assim tão engenhosa, eu ordeno
que a traga amanhã ao meu castelo; quero submetê-la a uma
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prova e, para teu próprio bem, espero que não estejais mentindo
— exclamou de modo soturno, bebericando o vinho de sua taça.
Mesmo descontente com a atitude do pai, no dia
seguinte a jovem compareceu ao castelo e apresentou-se ao rei,
o qual imediatamente a conduziu a uma sala forrada de palha,
onde em um canto empoeirado uma roca havia sido posicionada.
— Já que me foi dito que sabes transmutar palha em
ouro, senta-te aí ao pé desta roca e põe-te a fiar — rispidamente
o rei determinou, indicando o desmazelado objeto. — E se
até a aurora não tiveres concluído a tarefa, serás condenada à
morte na forca, assim como teu pai — disse, trancando a porta
ruidosamente ao sair.
Desconsolada e aflita por seu destino e o de seu tolo
pai, a filha do moleiro quase tombou desfalecida sobre os montes
de palha, pondo-se copiosamente a chorar.
Tantas lágrimas foram vertidas que, ao tentar focar os
olhos para descobrir de onde partia os rangidos que escutava,
teve certa dificuldade, mas ao fazê-lo deparou-se com a figura
espevitada de um duende de nariz aquilino e dedos alongados.
— Não temas, doce criança, o que te afliges eu posso
facilmente sanar, desde que meu preço tu aceites pagar — revelou
a criatura, sorrindo de forma brejeira.
— Oh, homenzinho franzino de pele emborralhada,
o que o rei deseja é impossível — disse ela soluçando. — Mas,
se de algum modo tu fores capaz de fazê-lo, eu pago o preço
que pedires — desatou a prometer —, pois não anseio pela
forca morrer.
— Quero algo presenteado e algo destinado. Em
primeiro lugar peço o teu colar. — Ao recebê-lo, o duende o
examinou e o meteu no bolso. — Segundo… uma mecha do teu
dourado cabelo — falou, cortando ele próprio, com sua adaga
de punho cravejado, a porção acordada. Estando satisfeito,
apanhou um punhado de palha, sentou-se à roca e girou a roda
por três vezes, o que encheu o fuso de reluzentes fios de ouro.
E, então, trabalhando madrugada adentro, conforme
a palha minguava e os fusos ficavam repletos de ouro, os ratos
no ambiente tornavam-se mais evidentes.
Ao nascer do sol, sua majestade dirigiu-se à sala,
para conferir se suas ordens haviam sido cumpridas. Ficou
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extasiado ao chegar e ver toda aquela preciosidade. Porém,
seu ávido coração não se contentou e ele levou a moça para
um cômodo ainda maior, com palha a tocar o teto. Repetiu as
mesmas ordens e ameaças, dando-lhe até o alvorecer para tudo
aquilo transformar. Cobiçosamente, o rei tornou a trancá-la.
A jovem, amargurada, estava prestes a sucumbir
quando eis que, após alguns rangidos, o duende reaparece,
sorrindo zombeteiro, apontando para o anel da moça.
— Para mais ouro peço-te o anel — disse, rapidamente
recolhendo a joia de família. — E… teu puro sangue. — Sem
que a garota tivesse tempo de pensar, o duende cortou- lhe a
palma direita da mão, lambendo da lâmina o filete carmim
que escorria. Só então começou a fiar e, dentro do prazo, toda
a palha havia transmutado.
Pela manhã, o rei foi verificar o segundo cômodo,
exultando de alegria ao contemplar nova pilha de ouro. Contudo,
sua ganância era desmedida e ele levou a filha do moleiro até
um enorme salão, tão abarrotado de palha que mal se avistava
a roca.
— Aí tens toda a palha que deves fiar esta noite. Se
conseguires, mesmo sendo uma plebeia, casar-me-ei contigo,
afinal, onde encontrarei esposa mais próspera?
Ao ficar só, não tardou, o duende despontou diante
da garota, que esganiçou:
— Nada mais tenho a lhe ofertar, já te dei tudo que
podia — gemeu tristemente.
— Nesse caso, promete-me que me darás teu
primogênito quando fores rainha.
Para sair daquele apuro — e julgando pouco provável
tal perspectiva de seu futuro — ela concordou com a promessa,
o que levou o duende a trabalhar com tal afinco que, em poucas
horas, já não se tinha o que fiar, e um cheiro rançoso surgiu.
Radiante ao encontrar tão volumosa quantidade de
puro ouro, o rei, cumprindo o que dissera, desposou a filha do
moleiro, fazendo dela uma exuberante rainha.
Decorrido um ano, a jovem teve uma adorável
filha, e sequer recordava da promessa feita ao matreiro
duende. Entretanto, a criatura não se esquecera e, em uma
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tarde tempestuosa, tendo adentrado nos aposentou reais,
malevolamente esbravejou:
— Por três vezes salvei-lhe a vida, agora dá-me o que
me é de direito ou morrerá.
Apavorada, a rainha ofereceu-lhe as riquezas do reino,
como pagamento por sua dívida, no entanto o duende recusou,
afirmando que preferia levar consigo algo vivo. Porém, condoído
com o incessante choro da criança e de sua mãe, ele propôs:
— Concedo-te três dias. Se antes do prazo findar o
meu nome descobrires, com tua cria poderás ficar — declarou,
desaparecendo sorrateiro nos corredores sombrios.
Esperançosa, a rainha enviou mensageiros por
distintas províncias, em busca dos nomes mais incomuns
e extravagantes. Enquanto esperava, ela passou a noite na
embolorada biblioteca, pesquisando tudo quanto podia nas
amareladas e amarfanhadas páginas dos livros. Sem que se
desse conta, a hora passou e o duende regressou.
Incansavelmente, ela desatou a mencionar todos os
nomes que havia anotado, inclusive os sugeridos pelos eruditos,
mas a criatura só respondia com negativas.
No segundo dia, ela apresentou os nomes que os
mensageiros haviam colhido e, novamente, o duende não
confirmava nenhum deles como sendo o correto.
Tendo percorrido todo o reino, ocorreu à rainha
ir ao único lugar onde não tinham procurado, no interior
da floresta de Nivritti. Embora amedrontada, perscrutou a
região, cujas árvores farfalhavam ao seu redor, enquanto seres
invisíveis sibilavam e cochichavam. Sentindo que se muito ali
permanecesse enlouqueceria, ela vislumbrou, em um tronco
oco, um buraco repleto de ossadas e uma fogueira, em torno
da qual um sinistro diabrete dançava, entoando macabramente
os seguintes versos:
Fui chamado de changeling e em gélido bosque
abandonado para morrer,
Mas a grande shtriga me salvou e as coisas do mundo
me ensinou.
Hoje vago por aí à procura dos próximos corações,
dar-lhes-ei o que desejam,
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O bom ouro e até a glória, já que terei minha vitória,
Outras almas para consumir, pois me chamo
Rumpelstiltskin.
E se finjo fazer pão e lidar com farinha, é porque
amanhã terei a filha da rainha.
Em júbilo por ter escutado o nome certeiro, a rainha
tratou de decorá-lo e, no dia seguinte, ao escutar os rangidos
que antecediam a chegada do duende, resolveu disfarçar,
respondendo ao ser questionada com algumas invencionices.
— Chega! Muitas chances eu lhe dei e não descobriste
o meu nome. Agora dá-me o que me prometeste! — vociferou
a criatura, cuja imagem refletida no espelho revelava-se ainda
mais grotesca e bestial, conforme sua real personalidade eclodia.
— Já disse Jacob… Wilhelm… Grimm…? — testou
inutilmente. — E que tal Rumpelstiltskin? — disparou, apertando
firmemente a pequerrucha filha nos braços.
Assombrado ao ouvir proferido o seu nome, o duende,
em um acesso de cólera, emitiu um tenebroso bramido, o qual
estilhaçou completamente os vitrais do castelo.
— Descobri seu verdadeiro nome no campo onde a
raposa e a lebre se distinguem — zombou a triunfante rainha,
colocando com delicadeza a filha no berço.
— Maldição! Que bruxedo é esse?! — arguiu o
“duende” em sofrimento, à medida que o assoalho se abria e
uma negra fumaça o engolfava. — Se vou, levarei tudo o que
de algum modo eu toquei — praguejou com a face disforme e
trevosa, sumindo.
Passados alguns segundos, a rainha sentiu algo em
seu ventre murchar e ressecar, fazendo-a gritar de dor. O rei,
com suas írises esbranquiçadas e a mente anuviada, entrou
correndo no aposento e, acreditando proteger sua herdeira de
um saqueador, desferiu um único e perfeito golpe em sua esposa.
Sentindo a adaga de punho cravejado perfurar seu coração
— com os olhos profundamente marejados —, ela resfolegou
nos braços do marido, sorvendo o ar que agora carregava um
odor pungente — o último suspiro de uma alma que nada do
mundo queria, exceto paz.
Somente quando o tom carmim do sangue tocou a
pele do rei ele despertou de seu encanto. Horrorizando com o
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que fizera, atirou-se da janela, de onde seu corpo despencou
até cair sobre o coruchéu, o remate piramidal revestido por
telha que cobria a torre mais abaixo. Naquele mesmo instante,
toda a recente riqueza do reino voltou a ser simples palha,
inclusive a coroa que ornava a cabeça do rei, a qual começava
a atrair abutres. E o moleiro encontrou o seu fim devorado por
raivosos lobos.
Ainda durante o tétrico crepúsculo — enquanto o
burburinho do ocorrido se espalhava pela corte —, os magos
adornaram o pescoço da princesa com um colar de casca de
freixo mesclado com sálvia, banharam a menina em água
sagrada e, sobre sua fonte, salpicaram sal, para então embrulhála em linho branco. Por fim, ao cair da mais lúgubre noite, —
sem nada levar exceto a criança —, os anciões abandonaram
o reino — que exalava a enxofre —, não deixando para trás
rastro a ser seguido.
Sob o sigiloso zelo dos magos, a princesa cresceu
feliz, protegida e bem orientada, ciente de que seu regresso à
sua terra natal em nada lhe seria auspicioso.
Certa tarde, no riacho ao lado do casebre em que
vivia, a princesa, tendo concluído a leitura de um novo livro,
lavava para os sábios alguns utensílios de alquimia: um tacho de
ferro, dois caldeirões de estanho, cinco funis e cinco frascos de
formato peculiar. Quase findada a tarefa, a jovem se sobressaltou
ao escutar um baque surdo.
Diante dela surgiu um rapaz de cabelo claro e
cacheado, esguio e atraente, portando um buquê de alvas flores,
as quais lhe ofertava, sorrindo convidativamente.
— Verbena branca? — ela questionou surpresa,
arqueando as sobrancelhas.
— Sim — confirmou o rapaz cordialmente. — São
as melhores flores para uma princesa — alegou, revelando
chamejantes olhos de cor âmbar. — Ficam ótimas em um esquife
real — concluiu ardilosamente, avançando. E tudo se fez trevas.
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O legado para Jotunheim

Israel Camargo

C

erta vez, havia um homem bem-sucedido dono de uma
imensa safra de feijões. Ele era conhecido por sua bondade
e altruísmo. No fim das boas colheitas, ele guardava seu
rendimento e fazia um jantar em que todos da cidade onde
vivia poderiam desfrutar de comida e bebida abundante. Este
homem tinha uma esposa e um filho pequeno aos quais dava
todo o carinho e atenção possível. Seus empregados trabalhavam
com determinação e esforço. A cada estação ganhavam mais
e mais recompensas.

Entretanto, houve um inverno dilacerador que
destruíra toda a plantação. O homem, preocupado com a
situação, consultou o ancião mais sábio da região. O ancião
revelou que o inverno rigoroso é o resultado da crueldade
do rei gigante que morava nos céus, em uma terra chamada
Jotunheim. A única maneira de chegar lá era mergulhando no
Rio Vermelho ao norte da cidade. Só assim poderia negociar
algo com o rei. Determinado, juntou roupas e suprimentos e
deu início à sua jornada, deixando sua esposa e seu filho em
seu lar, porém sem dar detalhes. Preocupada, a esposa lhe deu
um colar de cristal amarelo, como amuleto de proteção. A cada
passo que dava, o safrista sentia mais saudades de sua família.
Naquele momento, só tinha a esperança para alimentá-lo.
Ao chegar no rio, no seu primeiro mergulho, sentiu
seu corpo se contorcer e num piscar de olhos estava numa terra
desconhecida. Jotunheim, a terra mais fria de todos os reinos.
No fundo, havia um castelo tão grande que sua torre parecia
ser infinita. Ao caminhar por muitas horas, finalmente chegou
e foi recebido por olhares desconfiados. O tamanho dos seres
da terra gelada era intimidador em todos os sentidos.
O rei gigante se reuniu com o mortal no castelo e
fechou o trato de parar o inverno abrasador de vez na sua terra,
mesmo desprezando a raça humana. Mas com uma condição:
deveria trazer, em até uma semana, uma harpa mágica localizada
na terra dos mortais, ou então a neve cairia ainda mais forte. O
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gigante deu a ele um mapa e assim o homem partiu para sua
próxima jornada.
Durante dois dias, o homem viajou incansavelmente
em busca da harpa mágica. Seus únicos companheiros eram
o velho mapa amarelado, que lhe dava esperança de achar o
instrumento, e o colar de cristal de sua esposa.
Na manhã do terceiro dia, a harpa foi encontrada
numa montanha à luz do sol. Ali, exposta e bela, pronta para
ser o prêmio do mortal corajoso. Ao retornar a Jotunheim, o
homem entregou a harpa para o gigante e pediu que cumprisse
o trato. Assim que o gigante pegou o instrumento, agarrou-o
e o homem cravou seu punhal no braço do brutamonte. Um
rugido disparou no reino e ecoou por inteiro. Porém, não foi o
suficiente para o gigante soltá-lo, devorando-o vivo na frente de
todos os outros. Todos comemoraram e zombaram do mortal
devorado pelo rei colossal.
A cidade que um dia fora próspera, agora havia se
afundado em gelo e neve. Metade da população havia morrido
devido ao frio extremo. Por muitos anos, a esposa e os amigos do
mortal devorado pelo gigante o procuraram, mas sem nenhuma
pista de seu paradeiro. Seu filho, João, já estava com dezesseis
anos quando a miséria tomou conta do lar do dono da safra
de feijões.
A lenha era o recurso mais caro e cobiçado desde
então. João e sua mãe tinham apenas uma vaca criada num
estábulo protegido do frio, mas debilitada pela escassez de
comida. Devido a isso, seu leite secou e decidiram vender o
animal em troca de lenha para se aquecer por mais alguns dias.
Mesmo triste e hesitando em vender seu animal, os motivos
eram de força maior.
No caminho, João se deparou com um homem sagaz
e de vestimentas estranhas. Ele inicialmente ofereceu dinheiro
pelo animal, mas o garoto pediu lenha adicional para se aquecer
e alguns enlatados para matar sua fome. O estranho ofertou
algo diferente — feijões mágicos, que podiam crescer tanto que
tocariam os céus sendo um portal para um mundo de riquezas.
O garoto recusou a troca e alegou que nada mais germinava no
país devido ao frio persistente.
O estranho sorriu gentilmente e garantiu que não
eram feijões comuns, e que, além disso, os grãos queimariam
e dar-lhe fogo por muito tempo. O garoto trocou sua vaca.
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Hesitando, mas sem escolha, apenas com a esperança que o
estranho não estivesse mentindo.
Eram quatro grãos de feijões. João queimou dois e
plantou o resto no seu quintal, na esperança de ver o reino de
riquezas. Ao anoitecer, João acordou com um clarão de luz que
transpassou sua janela e, logo em seguida, uma sombra constante.
Imediatamente, o garoto vestiu-se e correu para verificar. Uma
árvore gigantesca havia germinado em seu quintal. Suas folhas
eram maiores que uma casa e seu tronco mais grosso que uma
torre. Quando João olhou para a janela, sua mãe sonolenta o
questionou se estava no quintal, mas parecia não enxergar a
grande árvore. Menos sonolenta, pediu que o garoto voltasse
para dentro de casa, fechando a janela novamente.
João percebeu naquele momento que apenas ele podia
enxergar a árvore gigante. Aproximou-se e examinou-a bem
de perto. No momento em que pisou em sua folha em forma
de canoa, ela subiu. De maneira cada vez mais rápida, a folha
germinou paredes que protegeram João do frio da altitude.
Quase cinco minutos dentro do casulo orgânico, assustado e
agitado, o garoto pisou em solo. O reino secreto que o estranho
prometera era real, junto com o portal. Uma figura luminosa
apareceu nos primeiros instantes da recuperação de João.
Parecia um anjo, mas também um ser carnal. Tinha asas e
uma espécie de armadura com um véu que deixava apenas seus
olhos luminosos à mostra.
Cumprimentou João, que estava mais assustado,
mas ainda de forma respeitosa. Alegando estar feliz de vê-lo
naquele lugar, e que seu pai havia morrido tentando salvar o
mundo dos mortais e reestabelecer a prosperidade de sua cidade.
João pareceu triste, pois, mesmo depois de anos, ainda tinha
esperança de encontrar o pai vivo. A criatura divina revelou ser
uma valquíria, um ser espectral responsável por levar guerreiros
ao mundo perfeito após a morte — Valhala. Ela explicou que
os feijões mágicos foram um método para o garoto ter acesso
a Jotunheim e que tudo foi um pedido atendido de seu pai
pelas entidades dos guerreiros devido ao seu bom coração. A
valquíria virou-se e apontou para fim do horizonte, revelando
que aquele era o lar dos gigantes, Jotunheim, e o castelo à frente
era do rei das terras geladas.
Um punhal cristalino e amarelo surgiu nas mãos da
valquíria. Ela entregou a João e disse que aquela era a arma de
seu pai, reforjada no cristal amarelo, presente de sua mãe para
153

seu pai. A lâmina era tão afiada quanto as garras de uma águia e
tão quente quanto uma chama, o legado de pai e mãe era agora
sua arma. Antes de desaparecer, a valquíria deu o livre arbítrio a
João, cabendo a ele decidir o que fazer. Caso prosseguisse, havia
um instrumento mágico capaz de realizar qualquer pedido de
quem o tocasse, mas estava dentro do castelo.
A entidade desapareceu, deixando João apenas com
seu punhal luminoso como companhia. Durante minutos,
ele refletiu sobre sua vida até ali, pensando muito em seu pai.
Segurou firme a arma, levantou a cabeça e foi em direção ao
castelo. As sombras da noite deixaram João furtivo o bastante
para não alertar os guardas, embora sua inteligência não fosse
grande coisa. Havia uma porta de madeira grande demais para
ser empurrada por um humano. Mas a força não era necessária
para João, não a partir dali. O garoto imbuiu o punhal na porta
e a fez derreter em segundos. Antes de entrar, sentiu a presença
de algo. Era uma jovem de seu tamanho e aparência humana.
Parecia estar desnutrida e maltratada.
A garota fez sinal de silêncio com a mão e questionou
João em voz baixa. Ele contou sua história e seu propósito e a
questionou também. A garota revelou seu nome — Lisandra
—, e que tinha se casado com um gigante general para poupar
a vida de seus familiares, que foram ameaçados pelo rei caso
ela não vivesse em Jotunheim. Sua vida era miserável, mal se
alimentava e o pouco que comia não conseguia manter no
estômago devido ao cardápio exótico daquela terra.
Sua cabana ficava próxima ao portão que João havia
invadido. Os dois combinam de fugir de Jotunheim depois
de João cumprir seu propósito, agora sólido: matar o rei dos
gigantes e recuperar o instrumento.
Lisandra correu para a choupana e pegou apenas uma
foto dobrada de sua família que havia escondido e foi para a
beira do abismo à espera de João. O garoto, quase perdido em
meio ao interior do castelo, encontrou o gigante adormecido
na cama. Ao lado, era possível ver uma harpa dourada sobre
um criado-mudo, que tocava uma leve melodia. João escalou
o móvel até chegar a ela. Quando quase a tocou, foi pego pela
mão enorme do gigante que o esmagava cada vez mais.
Os olhos amarelados do rei mostravam ódio. Ódio de
humanos misturados a desprezo. Os mesmos sentimentos que
o garoto possuía agora pelos gigantes, que traíram seu pai. No
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seu aperto mortal, o gigante sentiu uma dor tão profunda que
soltou João, que caiu próximo ao travesseiro. A mão do gigante
estava em chamas, resultado do punhal mágico que cortou e
queimou sua pele. Num salto de aposta, João agarrou a harpa
e correu em direção à saída.
O rei gritava de fúria e dor. Conforme perseguia João,
o fogo se alastrava no castelo de maneira rápida. Os guardas
estavam ocupados controlando as chamas inextinguíveis. Num
único instante, João olhou para trás e viu o rei indo ao seu
encontro. O castelo havia sido tomado por completo pelo fogo.
Entretanto, o rei ainda vivia. Mesmo a dor mais intensa do
fogo não parava sua perseguição. João encontrou Lisandra no
ponto de fuga e rapidamente os dois voltaram ao solo mortal.
Ao chegar no abismo, o rei pulou, sedento por sua vingança.
João pegou a harpa e tocou a melodia que fez lembrar
de seu pai na infância. Fechou brevemente seus olhos e, quando
os abriu, cortou a grande árvore com o punhal, deixando-a
coberta de fogo. A árvore se contorceu como uma serpente,
enrolando-se no rei gigante. Uma imensa explosão de fogo
clareou os céus da cidade toda. O calor derreteu o gelo e
evaporou o Rio Vermelho, congelado até então. O desejo de
João havia sido concretizado. Foi o fim do inverno de anos e
também de qualquer ligação do mundo mortal com Jotunheim,
com a destruição da árvore.
A vingança dos humanos contra os gigantes havia sido
feita. João abraçou Lisandra num instante e nenhuma palavra
foi trocada naquele momento. Mesmo desconhecidos um para
o outro, a cumplicidade de ambos gerou a vitória naquela noite.
Um ano após o fim do inverno dos gigantes, a cidade
voltou a prosperar. João retomou os negócios do pai, com a ajuda
de sua mãe. Casou-se com Lisandra, que havia encontrado seus
pais depois de anos. Os dois procuraram e resgataram a vaca
da família, a qual agora era alimentada de forma correta. Um
recomeço de um fim e uma nova era.
Quanto a Jotunheim, nada mais se soube desde então.
Ou, pelo menos, nenhum outro portal havia sido descoberto
ainda.
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O orfanato

Fabio Almeida

P

anos gastos e rasgados no lugar das cortinas tocavam vez
por outra o rosto gelado de Wendy, debruçada na janela,
vigiando os portões de entrada da casa. A luz que vinha
dos faróis do porto iluminava o quarto dela e dos meninos. Com
olhar esperançoso, Wendy ficava ali por horas, tinha dias que
adormecia e era acordada por seu irmão mais novo Miguel. Mas,
esta noite, ela notou algo diferente na paisagem noturna diária,
mais precisamente no antigo orfanato perto do porto. Uma
pequena luz iluminava um dos cômodos por anos abandonado,
um prédio antigo com inúmeras cruzes ornamentadas em
sua estrutura, vitrais quebrados, portões de entrada e paredes
laterais tomados por trepadeiras, era amedrontador, todas as
crianças da cidade e até adultos o evitavam. Inúmeras histórias
fantasmagóricas eram contadas tendo o orfanato como base.
Olhando fixamente, parecia existir movimento no aposento.
Isso a deixou intrigada e curiosa, ela mantinha seus olhos bem
abertos. Ou, pelo menos, tentava…
— Wendy! Wendy! — chamava Miguel. Mais uma
vez Wendy adormecera na janela. Sonolenta, ela olha para o
orfanato, agora iluminado pelo nascer do dia. Ela logo volta
seu olhar para Miguel e em seguida, se levantando, ela observa
João, seu irmão do meio, ainda dormindo.
Já na cidade, os três irmãos passavam diariamente
pela manhã na casa onde sua mãe trabalhava, e nos jardins do
fundo da casa encontraram uma cesta escondida com pedaços
de pão, restos de comida, frutas e flores, trocadas por sua mãe
das mesas de sua patroa, para que pudessem comer e vender as
flores pelas ruas da cidade. João engraxava sapatos, enquanto
Wendy vendia as flores na companhia de Miguel. Anoitecendo,
segurando a mão de Miguel, cantando e dando pequenos saltos,
Wendy distrai o irmão do cansaço de andar o dia todo pelas ruas.
Ela não se dá conta que passavam pelos portões do orfanato,
quando um barulho vindo lá de dentro chama sua atenção. Ela
para. Miguel, sem entender, permanece olhando a irmã, que
olha fixamente para dentro da enorme e assustadora estrutura.
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Miguel percebe então onde estavam, e se abraça forte ao braço
de Wendy, perguntando por que haviam parado.
— Ouvi um barulho! — diz Wendy, esticando o
pescoço para enxergar melhor dentro da casa. — Ontem me
pareceu ter visto alguém morando aqui!
— Não é alguém. É uma coisa! — disse Miguel com
a voz trêmula. — Um fantasma! Uma criatura que muda de
forma e se alimenta de crianças. Um demônio devorador de
gente. Wendy, então, espantada olha para Miguel. Ela se ajoelha
diante dele largando de lado a cesta vazia no chão e, segurando
os braços do menino, diz:
— Onde ouviu isso, Miguel? Já sei, deve ter sido João,
deixe-o comigo!
Escutando um barulho vindo de dentro dos limites
do orfanato, ambos olham para além dos portões e veem uma
sombra de criança pelo lado de dentro dos muros do orfanato.
Wendy caminha lentamente em direção aos grandes portões,
Miguel a acompanha escondido em suas costas.
— Você não vai entrar aí, não é, mana? — pergunta
Miguel amedrontado.
— Tem alguém ali! Posso ver! Os jardins parecem
ser bem cuidados. Essas histórias de fantasmas e demônios são
apenas para assustar. Nada disso existe!
— O que estão fazendo aí? — uma voz áspera e grossa
soa por detrás deles.
Ambos os irmãos se viram e se deparam com um
homem de cabelos e barbas longas e negras como a noite, olhos
grandes e assustadores, roupas escuras de pescador. Wendy,
assustada, segura com força um dos braços de Miguel. Eles
dão um passo para trás, Wendy olha para o lado e consegue ver
uma pequena brecha no canto inferior da coluna que segura
o portão. Lá dentro, ela avista um garoto, jovem como ela,
acenando e gesticulando para que corressem em sua direção.
O homem dá mais um passo à frente dizendo:
— Nem pense nisso, garotinha! Não entre aí! — Ele
estica o braço como se para segurá-los, fazendo assim com que
Wendy se esgueirasse rapidamente pela abertura junto com
seu irmão. O homem tenta segurar Miguel pelos pés, mas não
consegue. Levantando-se e gritando ele diz: — Não façam isso!
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Estão cometendo um erro! — Ele vê as crianças alcançarem
outra que ali estava. O homem com os olhos vidrados e um
semblante de assustado murmura: — Vocês não sabem o que
estão fazendo... — Ele se agarra nos portões do orfanato e
abaixando a cabeça, fecha os olhos e completa: — Quantos
mais terão que sofrer por meu erro?
Wendy e Miguel entram nos jardins da antiga
construção e parecem ser transportados para outro lugar. O
sol brilhava como no verão. O verde da vegetação era o mais
puro possível, as rosas e flores todas desabrochadas com cores
vivas e jamais vistas por ambos. Encantados e pasmos com
tudo que veem, a expressão de seus rostos muda para alegria e
admiração. O menino possuía vestes limpas, porém diferentes,
pareciam feitas à mão.
— Onde estamos? Como pode ser? Há um minuto
escureceria, não seria possível estar sol deste lado do orfanato!
Olha a água da baía, ela está azul e cristalina.... Como? —
questiona Wendy ainda segurando a mão de seu irmão mais
novo.
O misterioso menino que apenas sorria e saltitava
pelos caminhos do jardim olha para eles e diz:
— Vocês acreditam em magia? — Parando
abruptamente, olha fixamente para Wendy e Miguel, variando
o olhar de um para o outro sem tirar o sorriso do rosto. — Mas
é claro que acreditam! Se não, com certeza vão acreditar — ele
completa.
— Eu acredito! Eu acredito! — responde Miguel
começando a sorrir também.
— Não! Não acreditamos nessas coisas! Com certeza
existe outra explicação! — corta Wendy vigorosamente. — Quero
saber quem era aquele homem, e quem é você!
O menino se põe ereto e com pose teatral diz:
— Aquele homem? Não sei ao certo! O chamo de
capitão, pois dizem que é, ou era, um pirata. Um dos mais
malvados que existem! Um daqueles piratas que possuem perna
de madeira, olhos de vidros, tapa olhos, ou até mesmo um
gancho no lugar de mão... — Tudo que ele dizia, fazia questão
de expressar fisicamente. — Já eu, sou Peter, seu anfitrião nesta
terra sem nome... Aqui podemos nunca passar fome, nunca
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o tempo fica ruim, nunca temos pensamentos ruins, nunca
envelhecemos...
Na medida em que Peter falava, Miguel e Wendy
se envolviam mais e mais, ficavam maravilhados, como se
estivessem caindo em um encantamento misterioso. Ao
chegarem perto de uma árvore queimada com o tronco oco
Wendy diz: — Terra do Nunca!
Peter olha animado e mais que feliz, maravilhado,
começa a pular e cantar, a dançar e fazer piruetas.
— Terra do Nunca! Perfeito! Eu sabia que um dia
encontraria alguém que pudesse dar o nome perfeito para a
minha casa — diz Peter que, para o espanto dos dois irmãos,
flutuava como se estivesse nadando no mar. — Vejam! Estamos
na Terra do Nunca, e aqui podemos fazer tudo que quisermos!
Na frente do orfanato, João encontra o cesto que sua
irmã carregava, ele vê também um homem caminhando.
— Com licença, senhor, por um acaso não viu a quem
pertence este cesto?
O homem ignora João murmurando: — Eles
entraram…
João insiste
— Entraram onde, senhor? Este cesto pertence a
minha irmã, ela estava com meu irmão mais novo. O senhor
os viu? Diga-me, por favor!
O homem olha para João e explica:
— Eles entraram no orfanato... Eu cometi um erro,
nunca deveria ter levado de volta suas cinzas para lá. Apenas
crianças entram... E nunca mais saem! Perdem-se lá dentro!
Tornam-se crianças perdidas.
Assimilando o que o homem disse, João se lembra
das várias histórias que ouvira sobre o orfanato. Ele mesmo já
havia visto coisas estranhas ali. Ele se recorda exclusivamente
de uma em que um demônio que ali vivia e se alimentava de
crianças.
— Cinzas? — diz João.
— Tive uma ideia! É perigosa, mas pode funcionar!
Venha comigo! — diz o homem segurando João pelo braço
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e correndo em direção ao cais. Mesmo parecendo estranho
acreditar em alguém que nunca tinha visto, João sentia que era
verdade, sentia que seus irmãos estavam verdadeiramente em
perigo e ele teria que ajudá-los.
Ao chegarem a um barco o homem diz:
— O mais perto que consegui chegar do orfanato
foi pela água, por anos venho vigiando e tenho certeza que
consigo me aproximar o suficiente para te colocar lá dentro e
tirar antes que o Pirilim o capture.
— Pirilim? — pergunta João.
— Era como o chamávamos! Antes de o orfanato
fechar depois das mortes. O encontramos no jardim em
uma árvore oca. Era noite e ele estava coberto de sangue. Os
professores o acusaram das mortes, e ele dizia que tinha sido
alguém imaginário que o influenciava. No fim, ele tentou
fugir com um lampião e foi em direção à árvore se esconder.
De alguma forma, o tronco se incendiou. Ele permanecera lá
dentro, queimando vivo, sem dar um grito. Os professores não
conseguiram apagar o fogo, que tomou quase que por completo
o orfanato. Diziam ter visto alguém com Pirilim nas chamas.
No dia seguinte, retiraram as cinzas do menino guardando em
uma jarra de aço que encontraram no quarto dele. Esta jarra se
perdeu por anos misteriosamente. Anos depois eu a pesquei,
e de alguma forma sabia que era o Pirilim. Levei-a de volta
para a árvore oca. Não sei o porquê, só me pareceu a melhor
coisa a se fazer. No dia seguinte, avistei do meu barco o jardim
totalmente refeito e novo. Tentei entrar no orfanato, mas uma
força misteriosa me impedia. E por anos crianças são levadas
para lá por algo inexplicável e jamais retornam.
Com a noite caindo, ao se aproximar e ligar as
lanternas do barco, João vê uma criatura horrenda com cauda
e dentes de lobo em pé como uma pessoa, mantendo seu irmão
flutuando e sua irmã em transe, parada olhando a criatura jogar
um pó de dentro de um jarro nela.
— Wendy! — grita João.
Wendy avista João em um barco acenando e gritando
por ela. O som da voz de Miguel abafava o que João falava.
Miguel repetia incansavelmente: — Pensamentos felizes me
fazem voar.
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As vistas de Wendy turvam quando olha para a luz do
barco e por um momento ela vê a verdadeira face de Peter. Um
calafrio percorre sua espinha e o terror aguça seus sentidos. Ela
diz — Pare! — E estica o braço em direção de Miguel. Pirilim
emite um rosnado forte o suficiente para que Wendy desse um
passo para trás.
Do barco, agora próximo o suficiente, João grita:
— O jarro! Tire o jarro dele!
Pirilim olha para Wendy que se enche de coragem
saltando e pegando o jarro. Ele grita com uma voz aterradora:
— Eu vou matar Miguel se fizer isso! — diz, fazendo
com que Wendy parasse. À sua volta tudo virou cinzas e
destruição, os jardins tão lindos agora eram apenas destroços
de parte do que foi o orfanato antes. Miguel acorda do transe
e cai no chão.
— Agora! — grita o homem do barco enquanto
direcionava a luz bem nas vistas de Pirilim. Neste momento,
Wendy joga o jarro nas águas da baía. Pirilim solta um urro
desesperado. E se esvai em pó, dando fim ao terror!
Já no barco, os três irmãos permaneceram abraçados
enquanto o homem os levava de volta ao cais. Chegando lá já a
salvo, Wendy pergunta o nome do homem que os havia ajudado.
O homem agora com um semblante mais em paz com um
gancho de pesca na mão puxando uma rede do passadiço diz:
— Meu nome é James, crianças!
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Os melhores críticos

Pedro Martinez

E

lias despertou sem o menor esforço. Ele tentou esfregar
dos olhos o resto de sono, mas não conseguiu, a cabeça
baixa e os ombros curvados, ainda entorpecido. Sempre
demorava para espantar a moleza, como a mãe sempre o
lembrava pelas manhãs. Os pés pinicavam, as únicas partes
do corpo não cobertas pelo pijama. Grama, não gostava de
brincar na grama. Ou de dormir na grama. Parecia que alguém
esquecera de alimentar a lareira durante a noite, estava frio
demais. Ele fitou o céu estrelado. Estava ao relento e não mais
deitado na cama de cima do beliche que dividia com o irmão.
Por que estava no meio do nada?
Por que não estava em seu quarto?
Por que haviam tantas crianças sentadas perto dele?
— Boa noite, crianças — uma voz aguda gritou.
Elias não teve tempo para responder as próprias
perguntas. O sono fugiu de súbito, deixando-o atento. Deu-se
por si sentado na grama de uma clareira, rodeado por tocos de
árvores e barulhos de grilos. Não saíra de casa depois de subir
para o quarto e tudo que fizera fora se deitar e esperar o sono vir.
— Eu não ouvi o meu “boa noite”, crianças — a voz
insistiu. — Boa noite!
A voz era familiar, mas não lembrou a quem pertencia.
Achou que a ouvira quando brincava de esconde-esconde pelas
ruas da cidade, não tinha certeza; eram tantas pessoas berrando
no centro da cidade que as vozes se misturavam e tornava difícil
saber quem era quem. O garoto sentado à frente de Elias era
grande o bastante para escondê-lo. Devagar, Elias levantou a
cabeça e deu um rosto à voz, um homem em pé em cima do
maior toco de árvore da clareira.
Era o Flautista.
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O homem ficou conhecido por expulsar ratos das ruas
da cidade ao tocar músicas em sua flauta. Os ratos saíam dos
bueiros em linha reta, em direção ao Flautista. Assim que cruzou
o portão principal, os vigias selaram a cidade até ele sumir no
horizonte. Todos aplaudiram, pois não mais haveriam bichos
nojentos para transmitir doenças ou roubar almoços de cima
das mesas. Elias perguntou ao pai como o Flautista fez aquilo.
— Ele os domou pela cabeça — foi o que pai se limitou
a responder.
Elias não entendeu. Como o Flautista controlou todos
os ratos ao mesmo tempo? Seria ele um tipo de feiticeiro que
anda de cidade em cidade ajudando os outros? Segundos os
moradores, ele não era nem feiticeiro nem ajudava ninguém. Era
um charlatão que trazia os ratos para as cidades para lucrar com
o pagamento que recebia por expulsá-los. Por isso, o prefeito
recusou-se a pagar o Flautista, que reclamou e xingou todos.
Mesmo assim, ele continuou a tocar músicas pelos cantos da
cidade, escondido entre barracas de vendas, um chapéu no
chão para aparar as moedas.
— Acho que vocês não acordaram ainda — disse o
Flautista. — Bem, acho que não tenho escolha, minhas crianças.
Escondido, Elias viu o Flautista erguer seu instrumento
e assoprar. Um som cortante e agudo correu pela clareira e o
atingiu. Era como tomar vários socos no estômago, como Elias
sabia bem. Teve ânsia de vomitar a janta que repetira duas
vezes, mas resistiu até o som terminar. Ao seu redor, as crianças
gemiam de dor, algumas caídas sobre a grama, chorando.
— Agora todos estão muito bem acordados — disse
o Flautista. — Que bom.
O Flautista sentou-se na beira do toco e ordenou que
as crianças se ajeitassem na grama. Após olhares confusos, elas
fizeram o ordenado. Ele prosseguiu, flauta em punhos.
— Vocês sabem por que estão aqui? — perguntou.
Não houve resposta.
— Certo… Os pais de vocês falaram sobre mim,
aposto. É claro que vocês sabem. Agora respondam.
Elias encolheu-se atrás do garoto grande, que não
desceu do toco de árvore em que havia sentado. De ambos os
lados, as crianças encaravam o Flautista. Ele esperava por sua
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resposta, batia a flauta na palma da mão como uma professora
pronta para punir seus alunos com uma régua. O Flautista
apontou para uma das crianças, um movimento esguio e focado.
— Você! Por que levantou?
Mesmo longe, Elias reconheceu o garoto, seus cachos
loiros e desgrenhados. Era uma criança da parte rica da cidade
e costumava fugir da mansão que morava para brincar nas
sarjetas. Eram da mesma idade e chegaram a brincar juntos,
mas não sabiam o nome um do outro.
— Eu…? — disse o garoto, a voz quase engasgada.
— Isso mesmo. Você. Por que levantou? Seus pais não
ensinaram a prestar atenção quando estão falando com você?
O garoto gemeu, um ganido fino como de um filhote
de cachorro. Elias notou que ele tremia e havia urinado nas
calças. As crianças ao redor dele não riram ou apontaram para
a vergonha que estava passando na frente dos outros. Todos
continuaram calados, os olhares focados e vacilantes.
— Ei, ei, ei. — O Flautista andou até o garoto, que
começou a chorar. — Não precisa ficar assim e também não
precisa fugir. Mas… sabe…
O Flautista levou a flauta até a boca e soprou. Ele
dançou os dedos sobre os furos do instrumento, mas som algum
saiu. Talvez tivesse confundido as notas ou mesmo não fosse
um músico tão bom, afinal.
O garoto de cachos loiros foi ao chão em um baque
surdo. Ele se contorceu, braços chacoalhando sobre a grama.
Sangue brotou de seus ouvidos e nariz, manchando seu pijama
branco. Ele espumou pela boca como um cão raivoso. As crianças
ao redor dele levantaram aos berros e Elias quase fez o mesmo,
mas o Flautista ergueu seu instrumento e perguntou:
— Querem morrer igual ao amigo de vocês?
As crianças em pé congelaram e aos poucos voltaram
aos seus lugares, os olhares caídos, para a grama. Elias escondeuse ainda mais atrás do garoto sentado na frente.
— Muito bem, ótima escolha — disse o Flautista.
— Não queria que vocês ficassem como aquele garoto infeliz.
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O Flautista apontou na direção de Elias. Ele sentiu
o coração parar de bater por alguns segundos. Todos os pelos
de seu corpo ergueram-se de uma única vez, sua visão girou
e borrou. Ele seria morto e não havia feito nada para merecer
aquilo. Pensou em correr, talvez fosse rápido o bastante para
o som da flauta não o atingir. Poderia chegar nos muros da
cidade se corresse em linha reta.
Mas e se não conseguisse?
também?

E se o som da flauta o atingisse antes? Ele morreria

O que seria de sua mãe sem ele? Ela teria de ir buscar
água nos poços da cidade sozinha, não teria ajuda para cozinhar
ou alguém para conversar enquanto o irmão e o pai trabalhavam.
O Flautista parou na frente de Elias e tocou nos
ombros do garoto sentado à frente, que desabou no chão, seu
rosto batendo com força na grama.
— Esse garoto acordou primeiro que vocês —
explicou. — Achou que eu não estava atento e tentou fugir.
Não tive escolha, tive que dar um jeito nele, como vocês podem
ver. Um verdadeiro artista não pode deixar sua plateia sentir a
mínima vontade de sair. Um verdadeiro artista tem a obrigação
de agradar seu público, não importa como.
O Flautista tornou a caminhar pela clareira e Elias
permitiu-se respirar. Ele fitou o garoto à sua frente, caído sobre
a grama. Nunca imaginaria que ele havia morrido ou que fora
o primeiro a acordar.
— Pela última vez — disse o Flautista —, algum de
vocês sabe por que diabos estão aqui?
Desta vez o Flautista conseguiu sua resposta. Uma
garota com cabelos negros ergueu a mão. As crianças perto
dela recuaram, como se se afastar alguns passos fosse impedir
qualquer punição causada por uma resposta errada.
— O-O-O paga-pagamento — ela disse. — O
pagamento.
O Flautista riu, uma risada que não combinava com
seu corpo magro e comprido. Era grossa e pesada, quase um
grito de animal selvagem.
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— Não, minha criança. Poderia ser, mas não é. — Ele
voltou a sentar no toco de antes, flauta em punhos. — Trouxe
vocês todos aqui para… me ouvir.
As crianças encaravam-no, à espera de algo. Elias,
ainda atordoado de ficar tão perto do flautista, encolheu-se
dentro do próprio abraço. Queria ser do tamanho de uma
formiga para sumir entre as folhas de grama, não teria problemas
para escapar se fosse pequeno.
— Bom… — o Flautista começou. — Os pais de vocês
requisitaram meus serviços e não pagaram. Colocaram a culpa
da sujeira da cidade em mim e ainda por cima não me pagaram.
A melhor parte: estavam me fazendo um favor ao não me
prenderem. Isso não é incrível? — Ele riu do próprio sarcasmo,
encurvando-se em cima do toco, as mãos apoiadas nos joelhos.
— Enfim… a culpa não é de vocês, de maneira alguma, mas
preciso de um favor de todos e espero que entendam o quanto
isso é importante para mim. Um artista de verdade pode viver
sem dinheiro, sem um lar para chamar de seu ou mesmo sem
uma família. Mas sabem o que um artista não pode viver sem?
As crianças não responderam. Elas continuaram a
encarar seu captor.
— O que preciso que vocês façam… — ele retomou
— é ouvir minha obra-prima.
Aos poucos, Elias colocou-se de volta em seu lugar,
embora a calma ainda não tivesse retornado ao seu corpo. As
crianças não pareciam acreditar no pedido do Flautista. Elias
pensou que o homem deveria estar furioso com a recusa de
pagamento ou pela forma como fora tratado pelos moradores
da cidade, não… isso.
— Eu quero ir pra casa! — uma menina gritou.
— Não se preocupe, minha criança — disse o Flautista.
— Você irá para sua casa assim que terminar de me ajudar em
minha obra-prima.
O Flautista ergueu os braços e todas as crianças
acompanharam o movimento, Elias incluso. Ele levou a flauta
à boca e a assoprou. Ao contrário da vez anterior, quando Elias
não ouvira som algum, dessa vez o que ele mais queria era não
ouvir. As notas arranharam seus ouvidos e os fizeram pulsar.
Ele tapou as orelhas, que molharam por dentro, assim como seu
nariz e boca. Ele vomitou um jorro vermelho forte o bastante
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para levá-lo ao chão. Ele viu as outras crianças caírem também,
algumas pararam de se mover no instante que tocaram a grama.
A música parou, as notas substituídas por grunhidos
de dor e agonia. Elias continuou no chão, o corpo dolorido e
a boca com gosto de ferro. O Flautista era um feiticeiro capaz
de atos horríveis. Os moradores cometeram um grande erro
ao não pagá-lo. Agora ele usaria todas as crianças da cidade
como plateia para ouvir sua obra-prima maldita.
— O que vocês acharam de minha obra-prima? — ele
perguntou.
Elias e as outras crianças continuaram a gemer de dor.
O Flautista levou as mãos à cintura, em uma expressão pensativa.
— Nossa, realmente tenho muito o que melhorar.
Algumas notas podem ser trocadas, sim. Talvez aumente a
fluidez da melodia. — Ele uniu as mãos e apontou-as para as
crianças. — Muito obrigado a todos vocês por ajudarem. Parece
que o que falam é mesmo verdade: crianças sempre deixam
claro o que pensam. Por isso, vocês, crianças, são os melhores
críticos que um artista pode ter.
O Flautista ficou em silêncio por um instante e então
continuou:
— E por essa razão não posso deixá-los ir embora.
Não até terminar minha obra-prima.
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Siga as migalhas de pão

Angela Molognoni

N

ão havia comida na casa há três dias. Sentia dores no
corpo, o estômago colado nas costas. Viu as crianças
no canto, tão magras quanto ela. Não eram suas, na
verdade, e sim da primeira mulher do seu marido, que falecera
no inverno passado. Quando se casou com ele — ela também
uma viúva — quis verdadeiramente ser a mãe daquelas crianças.
Mas a fome era traiçoeira. Pegava-se ansiando por vê-las mortas,
assim a pouca comida que conseguiam poderia ser dividida
apenas entre ela e o marido. Sacudiu a cabeça, tentando se
livrar daqueles pensamentos. Uma dor aguda a deixou tonta,
qualquer movimento mais brusco causava-lhe cansaço, enjoo,
tontura. Os dois choramingavam, também assolados pela fome.
Ao longe, ouviu o uivo de um lobo. Seria mais humano que
morressem agora, pensou. Novamente o uivo, longo e sombrio,
atravessando a noite gelada. Sim, seria uma caridade. Dois anjos
indo em direção aos céus, deixando para trás esse mundo tão
cruel. Olhou para os pequenos, dormindo com os bracinhos
entrelaçados, as cabeças juntas. Sorriu, sentindo as lágrimas
quentes rolarem pelo rosto. Pela manhã, sussurrou, abraçando
o próprio corpo magro.
— Para onde estamos indo, mamãe?
Ela suspirou, levando cada um pela mão, na trilha
pela floresta. O frio enregelava os ossos, embora o inverno
estivesse apenas começando. As crianças carregavam cada
uma um pedaço do último pão que tinham. Agarravam com as
mãozinhas aquele pedaço duro de pão, mas não ousavam comer,
com medo de que acabasse. A trilha ficava cada vez mais erma,
até que não havia nada que lembrasse um caminho. Apenas a
floresta, estranhamente quieta. O sol lançava raios tímidos entre
as copas dos abetos. A mulher se abaixou, ficando na mesma
altura dos olhos das crianças. Acariciou seus rostos, deixando
as lágrimas rolarem.
em breve.

— Preciso sair, fiquem aqui. Seu pai vai encontrá-los
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Eles assentiram, sem entender suas verdadeiras
intenções. Em um arroubo, abraçou-os apertado, soltando-os
logo em seguida, correndo pela floresta. As crianças sentaram
em um tronco caído e roeram um pouco do pão. Logo a luz
começava a escassear, a floresta ganhava vida e o frio ficava
mais intenso. Cansado de esperar, o menino, que havia tirado
pequenas migalhas de pão para marcar o caminho de volta,
pegou a mão da irmã e seguiu a trilha. O uivo do lobo foi ouvido
alto, como se estivesse muito perto. A noite havia chegado e as
migalhas não podiam mais ajudá-los. Tremiam de medo. Então
um vulto negro moveu-se entre as árvores, aproximando-se.
Abraçaram-se, apavorados e gritaram por socorro. O vulto
ficava mais nítido a cada passo que dava e uma velha se revelou,
ao puxar o pesado capuz de sua capa para trás. Tinha o rosto
comprido e olhos amendoados amistosos.
— Oh, mas são crianças! Venham pequenos, vamos
sair dessa floresta perigosa.
Foram levados pela velha senhora a uma cabana
pequena, mas quente. Na lareira, um caldeirão borbulhava uma
sopa quente. Ela lhes deu um pedaço de pão cada, uma tigela
de sopa e cobertores de lã quentinhos. Adormeceram, sentindo
o calor das chamas da lareira. Na manhã seguinte, tentaram
se levantar, mas seus tornozelos e pulsos estavam presos por
correntes. Gritaram, mas havia apenas o silêncio da floresta. A
velha entrou, trazendo pelas mãos um coelho morto. Jogou-o
na pesada mesa de carvalho e pegou um cutelo.
— Hora do café da manhã, meus anjinhos.
Seus olhos se arregalaram. Ela sorriu, exibindo seus
dentes tortos.
— Mas estão tão magrinhos... Por hora me contento
com um dedinho do pé.
Não sabiam mais quanto tempo estavam ali. Se não
quisessem comer, ela os obrigava, empurrando comida goela
abaixo com violência. Engordaram mesmo contra a vontade
e a cada três dias ela tirava um pedaço deles. Ali, ninguém
ouvia os gritos. Da garota ela gostava de filetar pedaços dos
quadris e da barriga. Do menino, da perna e das coxas. Os dois
já haviam perdidos alguns dedos dos pés e das mãos também.
A velha passava dias roendo os ossos, deliciada com o sabor
daquelas crianças. E, estranhamente, parecia ficar mais jovem
a cada dia. Sua pele estava mais viva, menos enrugada e agora
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não tinha uma corcunda tão acentuada como antes. Ela ria,
conversando consigo mesma. O garoto olhou para a irmã,
que parecia arder em febre. Seu rosto estava pálido, embora
redondo e corado. Ele tentou alcançá-la, forçando as correntes
o máximo que podia. Então sentiu-a ceder um pouco. Olhou
para a parede e viu que o prego de ferro que prendia a corrente
cedeu um pouco. A madeira da parede parecia muito úmida
naquele ponto, apodrecida. Então, passou a forçar a corrente
sempre que se viam sozinhos até que ela cedeu por completo.
Com parte do corpo mais livre, conseguiu empurrar a mesa e
a chave que ficava em cima dela caiu. Libertou-se e também
sua irmã, que agora estava inconsciente, delirante de febre.
Ouviu barulho de passos na mata e escondeu-se atrás da porta,
com o cutelo na mão. A velha entrou saltitante na cabana, mas
o sorriso morreu quando viu as correntes vazias. Não deu
tempo de gritar, o cutelo desceu sobre seu crânio, abrindo-o e
espalhando o cérebro pelo chão, tingindo o rosto do menino de
sangue. Ele remexeu os potes da velha, reconhecendo as ervas
que lhes dava quando tinha febre. Fez um chá para a irmã e,
depois de algumas horas, ela já estava melhor. Então, foram
até o corpo da velha, que jazia no meio da cabana. Seria uma
insanidade desperdiçar toda aquela carne.
Era um inverno rigoroso novamente. Foram anos
difíceis, especialmente depois do que aconteceu com as crianças.
O marido caiu em choro convulso depois de dizer que elas se
perderam na floresta, tentou por dias achá-las. Nunca mais foi
o mesmo. Ela também, não dormia direito. Rezava a Deus para
que tivessem morrido logo, sem muito sofrimento. Mas agora a
fome batia de novo à sua porta, trazendo os fantasmas de seus
rostos pelos cantos. Na vila, sussurravam que os espíritos das
crianças vagavam, que recolhiam pessoas más que nunca mais
eram vistas. Se aquilo era verdade, então logo estariam ali para
levá-la. A janela bateu com o vento feroz. Logo haveria neve
e seria seu fim, pois então nada teria para comer. Arrastou-se
para fechar a janela e ouviu o marido tossir forte na cama. Há
dias estava deitado, não comia, apenas murmurava palavras
desconexas. Chamava pelos filhos, pela morte.
Três batidas tímidas na porta. Foi até lá e viu um
pequeno pedaço de linho na soleira da porta, com palavras
escritas em vermelho. Teve dificuldade, pois nunca lera muito
bem. “Siga as migalhas de pão”. Olhou para frente, a floresta
escura a espreitava. Andou devagar, até ver a primeira migalha.
Pegou-a e comeu, sentindo as lágrimas correrem pelo seu rosto
171

ossudo. Andou mais alguns metros e outra migalha, depois outra
e outra. Logo a luz do dia ficava mais fraca e as migalhas mais
espaçadas. Olhou para trás e a floresta se fechava, impenetrável.
Não havia trilha. Estava perdida. O uivo do lobo soou forte,
bem perto. Um vulto negro se moveu à sua frente e ela sentiu
o sangue gelar em suas veias. O vulto chegou mais perto e se
dividiu, revelando ser duas pessoas, com grossas capas de lã
escura. Revelaram seus rostos que, a princípio, não reconheceu.
— Não nos conhece mais, mamãe?
Seu rosto empalideceu e o choque a deixou muda.
Estavam maiores, fortes, corados. Como era possível? Chorou
e não sabia se era de alegria, de surpresa ou de desespero. Caiu
de joelhos, soluçando. A garota se aproximou, acariciando os
cabelos ralos e grisalhos da mulher. Depois fechou uma mecha
entre os dedos que ainda haviam em sua mão, forçando sua
cabeça para trás. O garoto caminhou até elas, revelando uma
faca afiada. Ele sorriu.
— Não é muito, mas durará até o fim do inverno. —
A mulher arregalou os olhos, de puro terror. — Mas não se
preocupe, mamãe. Papai logo virá te encontrar.
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Vermelha como o sangue

Vanessa Soeiro Carneiro

E

ra uma vez uma rainha que desejava muito ter filhos,
mas, por mais que ela e o rei tentassem, não conseguia
engravidar. Cansada de ter suas esperanças frustradas
a cada mês, decidiu que era hora de arriscar algo menos
tradicional. Conversou com seu marido e explicou-lhe seu
plano de consultar a bruxa que vivia em uma cabana de ébano
no coração da floresta, talvez ela tivesse algum feitiço que os
ajudasse a conceber uma criança. O rei ficou receoso, mas seu
desejo de ser pai e a necessidade de um herdeiro falaram mais
alto e ele acabou concordando com o plano. Eles saíram do
palácio às escondidas, antes do amanhecer, para que pudessem
retornar sem que sua ausência fosse notada.
Na casa da bruxa, explicaram o quanto desejavam um
bebê e há quanto tempo vinham tentando, em vão, conceber. A
bruxa disse que possuía um feitiço, mas que ele requeria sangue
humano para funcionar, uma vida em troca de outra vida.
— Sangue inocente? — a rainha questionou
horrorizada.
— Ninguém é realmente inocente, Vossa Majestade,
mas se por inocente a senhora está se referindo a uma criança,
então a resposta é não. Vocês podem usar um recém-nascido ou
um prisioneiro condenado à morte que o feitiço funcionará do
mesmo modo, basta recitar o encanto e cortar-lhe a garganta.
Depois disso só depende de vocês.
— E o que você quer em troca deste feitiço?
— Nada demais, Vossas Majestades apenas ficarão
me devendo um favor.
O rei e a rainha se encararam em uma silenciosa
conversa. Ficar devendo um favor era um preço alto a se pagar, a
bruxa poderia pedir qualquer coisa, inclusive a própria criança,
mas eles estavam desesperados e acreditavam não ter outra
escolha, então concordaram com os termos propostos. A bruxa
levantou-se e foi em direção à estante, pegou o pergaminho
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com o feitiço e, quando virou-se para voltar à mesa, sentiu uma
lâmina trespassar sua barriga. Ainda segurando sua espada, o
rei arrancou o pergaminho de suas mãos e o jogou em direção
à esposa.
— Malditos!
— Não achou mesmo que ficaríamos lhe devendo um
favor? — a rainha questionou. — Podemos estar desesperados,
mas não somos tolos e, como você mesma disse, ninguém é
inocente, nem nós e muito menos você.
— Eu os amaldiçoo! — A bruxa cuspiu sangue junto
com suas palavras. — Sangue requer sangue e muito mais será
derramado para que essa criança sobreviva!
O rei e a rainha ignoraram a maldição, já que a bruxa
estava fraca demais para usar magia. A esposa saiu da cabana e
o marido a seguiu arrastando a moribunda. Do lado de fora, a
rainha abriu o pergaminho e proferiu o feitiço, logo em seguida,
o rei cortou a garganta da bruxa. A rainha observou o sangue
escorrer sobre a neve em direção à cabana, de forma doentia,
achou o contraste de cores estranhamente bonito e suspirou:
— Quem me dera ter um bebê branco como a neve,
vermelho como o sangue e negro como o ébano!
***
Nove meses depois seu desejo se realizou.
A rainha deu à luz a uma linda menina como jamais
havia se visto no reino. Ela era branca como a neve, possuía
lábios vermelhos como o sangue e o cabelo negro como o
ébano, por esse motivo, deram-lhe o nome de Branca de Neve.
Encantada, a rainha pediu privacidade para amamentar a filha
pela primeira vez e elas foram deixadas sozinhas.
A princesa estava faminta, mordeu o seio da mãe
com força. A rainha sentiu uma dor excruciante que logo foi
substituída por uma enorme sensação de êxtase. Ela olhou para
a filha com uma expressão de adoração e nem percebeu que
o líquido que escorria pela boca da menina não era leite, mas
sim sangue. A rainha segurou a filha com carinho, seu maior
desejo finalmente realizado, observando-a mamar até que seus
olhos se fecharam pela última vez.
O rei entrou no quarto e encontrou a esposa morta
com a filha dormindo nos braços. Desesperado, mandou chamar
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um médico que, por sua vez, confirmou a morte da rainha e
após examinar longamente a princesa concluiu que ela sofria
de vampirismo. Ela não precisaria de muito sangue enquanto
fosse um bebê, mas à medida que fosse crescendo, precisaria
se alimentar mais e com mais frequência, tornando-se um
risco para as pessoas ao seu redor. O médico disse ainda que
vampiros de nascença eram os mais perigosos e poderosos,
que ela não era humana e sim um monstro e que era dever
do rei eliminá-la para proteger o reino. Essas palavras foram
o seu maior erro. Enfurecido, o rei agarrou-o pelo pescoço,
apertando-o até que o médico desmaiasse, depois chamou os
guardas e mandou que cortassem sua língua e o lançassem na
masmorra. Se era de sangue que sua filha precisava, era sangue
que ela teria e o médico seria seu primeiro fornecedor. Como
resultado, o rei escondeu de todos a causa real da morte da
esposa ou o diagnóstico do médico a respeito da princesa.
Quando Branca de Neve fez um ano, seu pai se casou
novamente, ele não amava a nova esposa, mas acreditava que
a filha precisava de uma mãe. Melina, a nova rainha, era uma
mulher extremamente bonita e atraente, não vinha de família
nobre, mas sua ambição era enorme e ela não havia hesitado em
seduzir quem fosse para ascender socialmente, ser apresentada
ao rei e chegar ao trono. Ninguém sabia muita coisa sobre sua
procedência, mas a fama de sua beleza correu por todo o reino
dando origem a rumores que atribuíam o isolamento de Branca
de Neve a Melina, afirmando que a nova rainha, apesar de ser
muito linda, não era tão bela quanto a enteada e se ressentia
disso. Não podiam estar mais enganados. Melina realmente se
orgulhava de sua beleza, mas não era o título de a mais bela do
reino que lhe interessava e sim o de rainha, por isso não se sentia
ameaçada pela formosura da enteada até porque a beleza da
menina era assustadora. Seu sorriso podia ser terno e inocente,
mas seus olhos revelavam uma crueldade nada infantil.
Depois de alguns anos de casamento, o rei finalmente
contou a verdade para a rainha e foi então que Melina percebeu
que se quisesse manter sua coroa precisaria se livrar da princesa,
mas não poderia fazer isso enquanto ela fosse a única herdeira do
trono. Quando Branca de Neve fez sete anos, Melina finalmente
engravidou, o bebê não era filho do marido, obviamente, mas
o importante é que ele acreditava que era. O rei ficou tão feliz
por ser pai novamente que enviou arautos por todo o reino para
espalhar a notícia, mas infelizmente morreu poucas semanas
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depois de modo aparentemente misterioso, quando, na realidade,
foi envenenado pela esposa.
Alguns dias depois do funeral, Melina decidiu que
era hora de eliminar Branca de Neve e por isso ordenou ao seu
amante, o caçador, que a levasse para a floresta ao meio-dia
e arrancasse seu coração. Relutante em fazer o que a amada
pediu, o caçador passou o dia evitando a princesa, mas, no final
da tarde, tomou coragem e procurou Branca de Neve. Disse à
garota que sua madrasta estava preocupada com ela e achou
que sair um pouco do castelo poderia lhe fazer bem, por isso
havia pedido a ele que escoltasse a princesa em um passeio.
Branca de Neve ficou desconfiada, mas decidiu
colaborar com a farsa, por isso colocou seu melhor sorriso
no rosto e acompanhou o caçador. Eles chegaram na floresta
quando o sol se punha. Tomado de remorso pelo que estava
prestes a fazer, o caçador olhou entristecido para a princesa,
disse que sentia muito e sacou sua adaga.
— Pois eu não sinto. — A menina avançou antes que
ele pudesse reagir e cravou os dentes em sua jugular. Extasiado,
ele nem tentou se defender. Normalmente ela gostava de saborear
suas refeições e sugar o sangue devagar, mas estava faminta e
por isso acabou matando o caçador em poucos minutos.
Ela afastou-se do cadáver, limpando com o braço o
sangue que escorria de sua boca. Já desconfiava que a morte de
seu pai não tivesse sido natural, mas agora tinha certeza, a rainha
havia assassinado o rei e por isso Branca de Neve se vingaria.
Pegou a adaga do caçador, cravou-a em seu peito, arrancou-lhe o
coração e dirigiu-se ao castelo. Acostumada a sair às escondidas,
não teve dificuldade alguma em fazer o oposto. Entrou sem ser
vista, foi até a porta do quarto da madrasta e depositou ali o seu
presente. Pensou em entrar e assassinar a rainha, mas mudou
de ideia, Melina merecia uma morte dolorosa, que não fosse
amenizada pela sensação de prazer provocada pela mordida de
um vampiro. Por esse motivo, achou melhor ir embora.
Na manhã seguinte, Melina acordou preocupada,
não via o caçador desde a manhã anterior já que passara o dia
ocupada, e também não via Branca de Neve há algum tempo,
mas isso era comum já que as duas sempre se evitavam. Decidiu
procurar o amante e se certificar de que ele fez o que ela lhe
pedira, mas quando abriu a porta, percebeu um coração largado
no chão e deu um grito. Na mesma hora entendeu o que havia
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acontecido, não havia dúvida alguma em seu íntimo de que
aquele coração pertencia ao pai do seu filho. Trancou-se no
quarto chorando e jurando que a enteada pagaria pelo que
havia feito.
Longe dali, Branca de Neve vagava pela floresta
procurando por um lugar onde pudesse se esconder antes que
o sol ficasse muito forte. Depois de horas andando, encontrou
uma casa muito pequena, arrombou a porta e entrou, cansada e
com sono. Olhou ao redor pensando onde poderia dormir, viu
uma porta e abriu-a, entrando em um quarto com sete caminhas,
deitou-se em uma delas e adormeceu. Acordou algumas horas
depois e percebeu sete homenzinhos confusos, encarando-a.
— Quem é você? — perguntou um deles.
— Eu sou Branca de Neve.
— A princesa? Mas a rainha anunciou há algumas
horas que você tinha sido atacada por um animal enquanto
passeava na floresta acompanhada do caçador. O reino inteiro
está de luto por sua causa!
— É mentira! Ela mandou o caçador me matar, eu
quase não consigo escapar.
Branca de Neve pôs-se a chorar e um deles se
aproximou para consolá-la, foi nesse momento que ela atacou.
Lançou-se sobre o primeiro anão e mordeu-o, se alimentou
apenas o suficiente para que ele ficasse entorpecido e partiu
em direção a outro. Alguns até tentaram fugir assustados, mas
em poucos minutos todos estavam sob o domínio da princesa,
viciados no prazer de sua mordida e capazes de fazer qualquer
coisa por ela.
***
Melina havia planejado sua vingança cuidadosamente.
Utilizando um espelho mágico que herdara de sua avó, descobrira
a localização da enteada e aprendera tudo o que precisava saber
sobre vampiros. Procurou no pomar do palácio a maçã perfeita,
tão vermelha quanto o sangue a ponto de despertar o desejo de
até mesmo uma vampira. Preparou um veneno à base de alho e
injetou na fruta, depois se disfarçou como uma velha mercadora
até ficar irreconhecível, escondeu uma estaca de madeira sob
a manga de suas vestes e partiu em busca de Branca de Neve.
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A princesa estava sozinha na casa dos anões, esperando
que eles voltassem com a madeira que usariam para lhe construir
uma cama quando ouviu uma batida. Abriu a porta e deu de
cara com uma velha senhora carregando uma cesta de maçãs.
— O que você quer, velha?
— Boa tarde, criança. Eu sou uma vendedora de frutas
e vim lhe oferecer uma maçã. — Estendeu a mão e mostrou à
menina a suculenta fruta.
Branca de Neve nunca havia provado uma maçã, mas
ao olhar para aquela fruta tão vermelha desejou-a imediatamente.
Tomou a maçã da mão da vendedora e mordeu-a, na mesma hora
sentiu um gosto horrível em sua boca, começou a se engasgar
e a tossir. A vendedora pôs-se a rir e só então Branca de Neve
percebeu que aquela era sua madrasta. Ela nunca havia sentido
dor antes, a sensação que atravessava seu corpo naquele instante
era insuportável. Juntando o que lhe restava de forças, atacou
a rainha. Melina não hesitou, pegou a estaca e enfiou no peito
da menina, mas não antes que a vampira rasgasse seu pescoço
com os dentes.
Branca de Neve caiu morta no chão com a estaca
enfiada no peito enquanto Melina levava a mão ao pescoço
tentando parar o sangramento, mas foi em vão. Perdendo suas
forças, caiu ao lado da enteada e sangrou até a morte.
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