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Para todas nós, sobreviventes. 
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Não sou livre enquanto outra mulher for 
prisioneira, mesmo que as correntes dela 

sejam diferentes das minhas. 

Audre Lorde 
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Além do nevoeiro 
 

Chuviscava sobre o retrovisor. 

Vanilla dirigia sem um caminho certo para 

alcançar. No dia anterior, fora demitida do 

emprego que realmente pouco importava 

para ela. O velho carro esverdeado era 

seu único companheiro naquela estrada. 

As nuvens acinzentadas pareciam descer 

do céu e cada vez mais se aproximavam 

do carro dirigido por Vanilla. O nevoeiro 

encobria uma placa de boas-vindas. A 

moça não sabia por qual caminho acabara 

de entrar.  
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Dirigia enquanto os poucos raios de 

sol se apagavam. Precisava de um local 

para dormir naquela noite que se 

aproximava. A estrada parecia não ter fim. 

Depois de mais algum tempo dirigindo, 

avistou um casebre. Algumas luzes 

estavam acesas. Estacionou o carro e 

adentrou o local, que estava com a porta 

aberta. 

Em um balcão, um velho mal-

humorado servia bebidas a homens 

igualmente carrancudos. Mesas e cadeiras 

enferrujadas estavam espalhadas pelo 
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local. O velho observou a imagem 

destoante de Vanilla naquele cenário e 

perguntou para a moça: 

- O que uma moça como você faz 

aqui? 

- Procuro algum lugar para passar a 

noite. 

- Não temos hotéis nem pousadas 

em nossa cidade. - respondeu um dos 

clientes do local.  
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Vanilla estava virando em direção à 

porta quando um velho careca 

argumentou: 

- Existe o Hotel Inquisição.  

O silêncio pairou no ar. De uma 

mesa maia afastada, um rapaz loiro 

levantou-se e disse para Vanilla: 

- Lá não é lugar recomendável para 

você, moça! 

- Só porque sou mulher? – 

respondeu Vanilla, rispidamente.  
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- Não. Lá não é local recomendado 

para nenhuma pessoa. 

- Por qual motivo? - disse Vanilla 

com um tom petulante.  

- As pessoas que se hospedam 

naquele hotel costumam nunca mais 

voltar. 

Vanilla sorriu com o canto da boca. 

- Eu não tenho medo de histórias 

de terror. Para que lado fica o hotel? - É 

só seguir direto pela estrada – disse o 
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homem careca. Vanilla dirigiu até avistar 

um prédio vistoso. Aquele deveria ser o 

Hotel Inquisição. O letreiro oxidado 

confirmava o que a moça esperava. 

Naquela noite, se hospedaria ali. 

No saguão, um homem com a cara 

enrugada fazia algumas anotações em um 

papel. Quando Vanilla entrou, ele a 

encarou com o olhar. 

- O que deseja aqui? 

- Obviamente, me hospedar! 
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Com um sorriso macabro, ele 

respondeu: 

- Não costumamos receber 

hóspedes. 

- Mas aqui é um hotel, certo? 

- Se é o que você pensa... 

Ele retirou uma chave do bolso da 

calça e estendeu a mão para a moça.  

- Suba as escadas. 
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Vanilla pegou a chave. No objeto, 

havia a inscrição ―número 2‖. Aquele, 

muito provavelmente, seria o quarto no 

qual ela dormiria.  

O cheiro de mofo combinava com o 

rosto do homem que lhe entregou a 

chave. Ele parecia já estar encrustado nas 

paredes do hotel. Não se separava mais 

homem e edifício.  

A moça subiu as escadas. O 

corredor era longo. Os quartos estavam 

com a numeração em ordem decrescente. 
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O dormitório dela estava localizado ao 

final.  

Enquanto caminhava, Vanilla 

escutava alguns grunhidos. As paredes 

pareciam sussurrar. Metal parecia ser 

arrastado do lado de dentro dos quartos. 

―Isso é apenas minha própria 

imaginação‖, Vanilla pensava.  

Um corredor nunca pareceu tão 

longo. Finalmente, abriu a porta do 

quarto. No lado de dentro, um lençol 

empoeirado cobria uma velha cama. Por 
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uma janela não tão grande, era possível 

ver um pequeno bosque.  

O local parecia realmente não 

receber hóspedes havia tempos. Ninguém 

mais parecia hospedado naquela ocasião. 

A moça manteve a porta do quarto 

trancada. No dia seguinte, planejava ir à 

cidadezinha próxima dali, que observou 

em um mapa que trazia consigo. Na bolsa, 

tinha alguns biscoitos e chocolates. Era o 

suficiente para uma noite.  

A escuridão tomava conta da noite. 

Vanilla estava deitada na cama e olhava 
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para o teto. O barulho metálico ecoava 

por todo o cômodo. ―O que acontece 

nesse local?‖, essa era uma pergunta que 

não saía de sua cabeça. Por uma fresta na 

parte de baixo da porta, pessoas pareciam 

transitar pelo corredor. Passos pesados 

eram dados. Quando Vanilla olhou para a 

janela, a silhueta de um homem parecia 

surgir na escuridão. ―Como isso é 

possível?‖, ela se questionava. O quarto 

estava localizado no segundo andar.  

Vanilla fechou os olhos. Sentia um 

vento frio agarrar-lhe o pescoço. A 
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respiração da moça começou a ficar 

ofegante. Vanilla repetia para si: ―Isso só 

pode ser a minha própria imaginação‖. 

Segurava  uma mão contra a outra, o que 

fazia com que se sentisse presa à 

realidade. Vanilla queria acreditar que 

tudo aquilo não passava de uma ilusão. O 

quarto parecia rodopiar. De olhos 

fechados, sentia o próprio corpo levitar do 

colchão. Em voz alta, começou a falar 

uma frase que conhecia desde a infância: 

- Non draco sit mihi dux! Non draco 

sit mihi dux! Non draco sit mihi dux! 



 

 
[ 21 ] 

O quarto parecia estar voltando 

para a órbita original. Os barulhos se 

aquietaram. Pela janela, era possível ver 

somente a escuridão. Uma chuva serena 

se iniciava pelo bosque. 

―Não seja o dragão o meu guia‖, foi 

a frase em latim que fez Vanilla se 

acalmar. Ela demorou para dormir. A noite 

continuou de forma habitual. 

Logo pela manhã, Vanilla levantou-

se. No saguão, havia ninguém. A moça 

deixou sobre uma mesa uma quantia em 

dinheiro equivalente a uma noite de 
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hospedagem. Ela não sabia se queria 

permanecer ali por mais tempo. 

Caminhava em direção ao carro. 

Perto do automóvel, uma mulher estava 

parada. Vestia um hábito branco utilizado 

por freiras. ―O que uma freira faz por 

aqui?‖, Vanilla se perguntou.  

- Como tem sido a sua 

hospedagem, minha jovem? 

- Nada fora do habitual - respondeu 

Vanilla. 
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Com um sorriso no rosto, a mulher 

de vestes brancas indagou: 

- Você tem o que é preciso? 

- Para quê? - questionou Vanilla.  

- Para nos libertar.  

A mulher segurou as mãos de 

Vanilla com um olhar de súplica no rosto. 

A moça sentia um forte calor nas mãos. 

Quando tentou se desvencilhar da outra 

mulher, Vanilla fechou os olhos.  Ao abri-
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los novamente, a mulher de vestes 

brancas já não estava mais lá.  

Vanilla dirigiu até a pequena cidade 

que localizou no mapa. Em uma padaria, 

tomou um café e comeu pão. Enquanto 

saía do local, o mesmo rapaz loiro que vira 

no dia anterior a cumprimentou.  

- É uma surpresa vê-la aqui. 

- Achou que eu desapareceria como 

as supostas vítimas do Hotel Inquisição? 
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Com um tom sério na voz, ele 

respondeu: 

- Sim. 

- Como você está usando este 

uniforme, quase não o reconheci.  

- Hoje é meu dia de patrulhar a 

cidade. Apesar de pequena, é sempre 

preciso ter um policial para garantir a 

ordem. 

Vanilla sorriu e estendeu a mão 

para o rapaz. 
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- A propósito, eu ainda não sei o 

seu nome. 

- Rafaello. E qual a sua graça? - 

perguntou o rapaz aos risos. 

- Vanilla. 

Os dois trocaram um aperto de 

mãos.  

- Por aqui há alguma igreja? 

- Na rua de cima, existe uma igreja. 

Eu te acompanho até lá.  
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A velha igreja branca estava com a 

porta aberta. Vanilla adentrou o local. 

Diante do altar, próximo à imagem de 

Maria, ela se ajoelhou, fechou os olhos e 

fez uma prece. Rafaello comentou: 

- Não pensei que você fosse o tipo 

de pessoa que faz preces.  

Ao final da reza, Vanilla se levantou 

sem dar muita atenção à fala do rapaz. A 

moça já estava quase saindo pela porta, 

quando viu uma pintura na parede lateral 

do lado de dentro da igreja.  
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- Quem é aquela mulher? 

- Aquela era a freira Suzana. Foi 

minha professora de catequese. 

- Onde ela vive agora? 

Olhando para baixo, o moço 

respondeu: 

- Em um episódio muito triste em 

nossa cidade, a freira Suzana foi 

encontrada morta na rodovia. Nunca 

descobrimos quem é o assassino.  
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A imagem era a da mesma mulher 

que conversou com Vanilla naquela 

manhã. Ela tinha uma certeza: precisava 

voltar ao hotel.  

Vanilla esteve na companhia de 

Rafaello até o horário do almoço. Depois 

de fazer a refeição, ela comentou: 

- Preciso voltar para o hotel.  

- Vanilla, tome cuidado. Fiquei feliz 

por tê-la encontrado novamente. Não são 

todas as pessoas que retornam de lá.  
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- Quantas você conhece que já 

retornaram? 

- Você é a primeira.  

Vanilla respirou fundo. Ela sabia 

que precisava retornar ao hotel. Os dois 

trocaram números de celular. Caso Vanilla 

precisasse de ajuda, poderia contar com o 

auxílio do rapaz. A moça já estava dentro 

do carro ao escutar a última frase de 

Rafaello: 

- Tenha cuidado. 
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A moça retornou ao Hotel 

Inquisição. Desta vez, o saguão não 

estava abandonado. Além do homem que 

ali habitava, agora havia uma mulher 

enorme e extremamente pálida na 

companhia dele.  

- Veja só quem voltou. - falou o 

homem. 

- Temos carne nova por aqui. - 

disse a mulher. 

Vanilla não se intimidou com a fala 

dos dois. Sentou-se em uma poltrona no 
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saguão. Pela janela observava, na  direção 

do bosque, a tarde fria. Depois de um 

tempo, o homem e a mulher deixaram o 

recinto. A moça refletia sobre os últimos 

acontecimentos: qual era o significado 

daquilo? 

Alguém parecia estar trancando 

uma das janelas pelo lado de fora do 

prédio. Vanilla viu um vulto e se levantou. 

Tentou correr em direção à porta. No 

caminho, foi parada pela mulher que 

retornava. Desta vez, ela possuía uma 

faca na mão. 
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- Gosto de moças jovens para o 

jantar.  

Vanilla correu em direção aos 

fundos do prédio. Alcançou um cômodo. 

Ao acender a luz, percebeu que estava na 

cozinha. Uma porta saía em direção ao 

bosque. Por um corredor, o homem que 

habitava o saguão surgiu. Nas mãos, ele 

trazia um machado. Passou próximo a 

uma mesa e a espatifou com o artefato. A 

enorme mulher também caminhou até a 

cozinha.  
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O som do machado ecoava pelo 

cômodo. O homem picava os móveis com 

prazer. Tinha habilidade no que fazia. A 

mulher, com a faca na mão, aproximava-

se de Vanilla. A moça parecia encurralada. 

- Como fizemos com as outras... 

Picaremos você! 

- Adoro carne de moças para o 

jantar. 

- Nenhuma antes conseguiu 

escapar de nós! 
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- Carne de moças para o jantar... – 

repetia a mulher, que salivava.   

Por um momento, o homem parou 

de picar os móveis. Vanilla tentava 

alcançar a porta.  

 - Não adianta tentar escapar! – 

falou o homem, enquanto levantava a 

blusa, mostrando um símbolo sobre a 

pele. 

 

- Satã uniu nossas almas a este 

prédio. Nós somos o edifício. O edifício é 
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Satã. Nós te comemos. Ele te devora. O 

hotel te aprisiona! 

Na barriga do homem, havia uma 

enorme cicatriz em forma de um 

pentagrama.  

- Você não conseguirá escapar. 

Satã nos fortalece com o seu medo! 

Sem conseguir chegar à porta, 

Vanilla pegou um isqueiro próximo ao 

fogão. Ela fixou o olhar na janela. 
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- Eu não sou como vocês. Não 

pensem que vou cometer algum crime. 

Nas minhas mãos não haverá sangue. Não 

haverá matança.  

A moça mirou a enorme cortina que 

preenchia o espaço entre a janela e a 

parede e ateou fogo com o isqueiro. O 

hotel começava a incendiar-se.  

Se não saísse de forma rápida do 

local, Vanilla morreria queimada. O 

homem e a mulher assustaram-se com o 

fogo. A moça aproveitou a distração e 

correu em direção à porta. Tentou abri-la, 
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mas estava trancada. Com o peso do 

próprio corpo, arrombou a velha porta. A 

única alternativa era correr em direção ao 

bosque. 

Vanilla corria enquanto fazia uma 

chamada no celular. O número do outro 

lado não atendia. Ela, então, como última 

alternativa, deixou um recado: 

- Rafaello, estou correndo em 

direção ao bosque. Temo que não me 

verá novamente.  
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Ela jogou o celular no chão e 

continuou a corrida. Ao olhar para trás, 

percebeu o homem e a mulher haviam 

escapado do hotel em chamas. Vanilla era 

a caça e eles eram os caçadores.  

A jovem corria sem rumo pelas 

árvores. Vultos pareciam segui-la por 

caminhos laterais. A respiração ofegava. 

Vanilla sentia gosto de sangue na própria 

boca. Tinha a sensação dos pulmões 

estarem dilatados. O coração acelerava. 

Uma mão invisível parecia enforcá-la.  
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Aquele parecia ser o fim. Uma fria 

neblina a cercava enquanto o sol se 

punha. Vanilla não sabia a que caminho 

chegaria. Vozes invisíveis ecoavam 

sussurros e gritos. ―Você será a próxima, 

você será a próxima‖, era o que ela ouvia. 

O ar parecia estar rarefeito. O pânico e o 

medo tomavam conta dela. As mãos 

suavam, frias.  

Vanilla avistou um lago em meio às 

árvores. Apesar de não saber nadar, 

aquela era a única alternativa para não 

morrer nas mãos dos perseguidores. Ela 
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parou em frente às águas geladas. Olhou 

para trás. Os vultos não a deixariam 

escapar. Vanilla entrou no lago. 

Mergulhou a cabeça e o corpo. Naquele 

momento, não conseguia mais ouvir os 

sussurros e vozes. Ali, não alcançariam a 

moça. Em pouco tempo, ela morreria sem 

ar. 

A freira estava errada. Vanilla não 

era capaz de libertar as almas que lá 

estavam aprisionadas. Já sem oxigênio, a 

moça começava a perder a consciência. 

Ao menos, mesmo após a morte, a alma 
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de Vanilla estaria livre, já que não teria 

sido morta pelos perseguidores. 

A jovem abriu os olhos com 

dificuldade. Estava deitada em uma maca. 

Parecia estar em um hospital. Do lado de 

fora do quarto, ela avistou Rafaello. 

Quando o rapaz percebeu que ela 

retomara a consciência, foi ao encontro de 

Vanilla.  

- Como você está? 

- Já estive melhor. - respondeu 

Vanilla, com dificuldade. 
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- Eu e mais dois policiais 

encontramos você no lago. Eu a retirei das 

águas. Você estava quase sem vida.  

- E sobre... - faltava forças para 

completar a frase. 

- O hotel? Ele foi completamente 

destruído pelas chamas.  

Vanilla olhou um pouco assustada 

para o rapaz.  

- Havia mais alguém no bosque?  
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- Não encontramos ninguém nem 

no bosque nem no hotel. Somente você 

foi encontrada no lago.  

- Uma mulher enorme... Uma 

mulher enorme estava na cozinha... 

O rapaz lançou um olhar incrédulo 

sobre Vanilla. Ele pensou que a moça 

estava um pouco confusa, por causa do 

pouco tempo passado após o ocorrido. 

- Não havia ninguém lá, Vanilla. Já 

existiu uma recepcionista no Hotel 

Inquisição. Ela era, de fato, uma mulher 
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enorme, mas foi assassinada pelo próprio 

irmão há mais de vinte anos. Aliás, ele, 

um homem de feição muito enrugada, se 

matou após cometer o crime.  

Vanilla engoliu o ar de forma seca. 

Ela era a única pessoa viva presente 

naquele edifício. 

- O local era realmente um 

mistério. Nunca conseguíamos falar com 

os responsáveis. Nem sabíamos como 

aquele lugar ainda funcionava. Agora, só 

restam as cinzas. 
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A moça respirou, aliviada. 

- Imaginamos que você estava lá 

sozinha e que, com medo do incêndio que 

começou, fugiu para o lago. Foi esse o 

motivo da ligação? 

- Sim, claro... - respondeu a moça, 

ainda sem forças. 

- Vou deixar que descanse um 

pouco. Ainda deve estar fragilizada depois 

do ocorrido.       
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Vanilla estava aliviada. Observava a 

escuridão da noite pela janela. As almas 

agora poderiam descansar em paz.  
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Você não está sozinha 
 

- Você é inútil! - disse Daniel aos 

gritos, enquanto empurrava Virgínia.  

- Como posso apresentar uma 

pessoa como você para a minha família! 

Olha só como você é desleixada com o 

próprio cabelo. Não consegue nem ao 

menos manter as unhas bem cuidadas! 

O rapaz continuava a gritar. 

- Desculpa... 
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Enquanto a moça respondia, Daniel 

deu-lhe uma bofetada no rosto. Virgínia 

caiu ao chão. Aos prantos, ela manteve-se 

encolhida e encostada à parede. 

- Vou sair para arejar minha mente. 

Quando eu voltar, vê se faz um jantar 

decente!  

Com dificuldade, Virgínia levantou-

se do chão. Após a saída do rapaz, ela 

teve medo de continuar na casa. Temia o 

retorno dele. O que poderia acontecer 

caso ele se enfurecesse novamente?  
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A moça caminhava pelas ruas do 

bairro. Como já era noite, algumas lojas já 

não estavam mais abertas. A rua escura 

estava iluminada por uma luz que saía de 

dentro de uma das poucas portas ainda 

abertas. Virgínia caminhou em direção 

àquela luz. O local era um sebo. Livros 

amontoados por todas as partes 

compunham o cenário.  

O rosto da moça estava marcado 

após a agressão que sofrera. Uma 

senhora corcunda observava Virgínia 

enquanto a jovem olhava com tristeza 
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para alguns livros. A idosa apanhou um 

livro vermelho e aproximou-se de Virgínia. 

Ao encostar no braço da jovem, a senhora 

falou: 

- Minha garota, vejo que há 

sofrimento no seu coração. 

Virgínia passou a mão pelo rosto. 

- Não é nada, minha senhora – 

respondeu a garota com um leve sorriso.  

- Tome este livro. Ele vai aliviar o 

seu sofrimento. 
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- Mas eu não tenho dinheiro... 

- Vá e leia, antes que ele volte. 

Virgínia assustou-se. Como aquela 

mulher sabia sobre o acontecido? A moça 

obedeceu o comando da senhora. De 

forma apressada, encaminhou-se para 

casa.  

Já em seu lar, abriu o livro. Virgínia 

não viu sentido naquilo, mas não tinha 

outra alternativa. Os amigos sabiam do 

sofrimento dela e nada faziam para 

ajudar. Diziam: ―É assim mesmo. Por que 
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você não muda quem você é para que ele 

te aceite?‖. Por mais que Virgínia tentasse 

ser outra pessoa, nada parecia agradar 

Daniel.  

Nas páginas do livro vermelho, 

estava escrito o seguinte:  

Desenhe um pentagrama no chão. 

Acenda uma vela. Sente-se no meio 

do pentagrama. Repita a frase: 

―Que o submundo venha até mim‖.  

Virgínia caminhou em direção à 

cozinha. Vasculhou os armários até 
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encontrar uma vela e um isqueiro. No 

quarto, pegou uma caneta para escrita em 

cartazes. Por fim, dirigiu-se à sala, o 

mesmo local em que havia levado uma 

bofetada.  

A moça seguiu as orientações do 

livro. Desenhou um pentagrama no piso. 

Sentou-se no meio do desenho. Acendeu 

a vela. Repetiu a frase, com uma voz 

tímida: 

- Que o submundo venha até mim. 

Que o submundo venha até mim. Que o 

submundo venha até mim! 
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O piso começou a se desmoronar. 

Uma forte ventania arrebatou Virgínia 

para baixo. Ela já não estava mais em 

casa.  

A moça levantou-se do chão e 

olhou para cima. Estava em um local 

totalmente escuro. Algumas chamas de 

fogo saíam de fogueiras próximas às 

paredes do grande salão. Ao fundo, um 

enorme trono dourado resplandecia. 

Alguém o ocupava.  
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- Surpresa ao ver uma mulher, 

minha querida? - disse a pessoa que 

ocupava o trono. 

- Bom, na verdade eu nem sabia 

pelo o que esperar. 

- Por que veio até aqui? 

- Eu não suporto mais a minha 

vida. - respondeu Virgínia, aos prantos. A 

moça continuou a falar: 

- Ele me desmerece todos os dias. 

Diz que eu não sirvo para nada. Coloca 
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defeitos em minha aparência e em todas 

as coisas que faço... 

A mulher levantou-se do trono e 

caminhou em direção à moça. Ela 

encostou a mão no rosto de Virgínia. 

- Parece que não é somente isso o 

que ele faz. Daniel bate em você.  

Virgínia arregalou os olhos. 

- Como você sabe o nome dele?  

A mulher riu e respondeu: 
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- Você realmente não sabe quem 

eu sou, não é mesmo, Virgínia?  

Virgínia estava pálida. Quem era 

aquela mulher? O que era aquele lugar? 

A mulher misteriosa trajava uma 

roupa preta. Os cabelos desgrenhados e 

esvoaçantes combinavam com os lábios 

pintados de vermelhos e a pele alva. Com 

um breve sorriso, ela disse para Virgínia: 

- Eu sou Lilith, a soberana do 

submundo.  
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Quando a mulher fez a revelação, 

uma ventania tomou conta do lugar. 

- Você esperava conhecer Satanás, 

não é verdade? - disse Lilith aos risos 

antes de complementar. 

- Todos esperam conhecê-lo aqui. 

Mas poucos sabem o que aconteceu.  

Lilith encostou a mão nos ombros 

de Virgínia. 

- Antes do mundo ser como você 

conhece, Virgínia, eu habitava as terras 
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férteis da Mesopotâmia. Eu controlava as 

chuvas, as ventanias... Era adorada pelos 

homens que lá escolheram morar. As 

plantações e colheitas eram fartas. 

Vivíamos em equilíbrio. Enquanto eu 

fornecia o que era necessário para os 

homens se alimentarem da terra, eles 

compactuavam em viver sem guerras. A 

harmonia era o que preenchia minha 

existência.  

Lilith fez uma breve pausa antes de 

continuar: 
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- Houve uma ocasião, porém, que 

mudou os rumos daquele lugar. Ele, que 

vocês chamam de ―Todo Poderoso‖, 

queria uma aliança com os outros deuses. 

Sem me consultarem, as outras 

divindades promoveram um casamento 

entre mim e Adão.  

- Mas não somos todos nós filhos 

de Adão? 

- Nem todos vocês são filhos dele. 

Alguns carregam no sangue as origens 

provenientes de outras divindades.  
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Lilith mirou os olhos de Virgínia e 

continuou a explicar: 

- Me submeti ao casamento 

pactuado como forma de garantir a 

harmonia entre as divindades. Adão me 

submeteu à obediência. Eu tentei suportar 

toda aquela dor. Quando vi os castigos do 

Todo Poderoso ao meu povo, por 

discordarem das ações do Deus de Adão, 

me rebelei contra meu esposo. Eu o deixei 

entregue à morte. O Todo Poderoso, 

como forma de vingança, me entregou 

como esposa ao Satã.  
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- Então, você é casada com 

Satanás? - perguntou a moça, 

impressionada. 

- Não mais, Virgínia. Antes de 

continuarmos esta conversa, venha 

comigo.      

Atrás de Virgínia, havia um enorme 

portão. As duas caminharam em direção a 

ele. Com um estalo de dedos, Lilith o 

abriu. Do outro lado, avistava-se um salão 

de jantar luxuoso e repleto de mulheres 

sorridentes e, assim como a soberana do 

submundo, vestidas de preto. Em uma das 
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mesas de jantar, um rosto conhecido 

surgiu: a senhora que entregara o livro 

para Virgínia.  

- Estas são as minhas escudeiras, 

Virgínia. Todas foram mortas durante o 

período dominado pela Santa Inquisição. 

Eram consideradas bruxas. Algumas, de 

fato, possuíam habilidades especiais. 

Lembra-se de quando eu te disse que nem 

todos vocês são filhos de Adão? Aqueles 

que possuem algum tipo de habilidade, 

como prever o futuro através de visões 

durante o sono, têm ancestralidade nas 
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divindades que habitavam a Terra antes 

do reinado de Adão começar.  

Lilith inclinou a cabeça para cima 

antes de continuar a contar: 

- Outras delas nem se quer 

possuíam habilidades especiais. Foram 

mortas por não concordarem com as 

mazelas proporcionadas pela própria 

Igreja Católica.  

Virgínia olhou curiosa para os lados.  

- E onde estão os anjos caídos? 
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A mulher riu. 

- Estão todos na Terra, assim como 

Satã. Eu os expulsei. Eu venci Lúcifer.  

A moça admirou-se. Como poderia 

alguém vencer Satanás? 

- A maioria das pessoas tem medo 

de usar o nome verdadeiro dele. Satã, 

Satanás, Capeta, Tinhoso... Isso é tudo 

uma grande bobagem.  Lúcifer, o anjo 

mais iluminado! - enfatizou a mulher com 

um tom debochado.  
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- Quando fui mandada para o 

submundo, sofri todos os castigos que 

Lúcifer podia proporcionar a alguém. Os 

anjos caídos o ajudavam a torturar as 

almas maldiçoadas pela eternidade.  

Lilith segurou uma taça de vinho. 

Tomou um gole e balançou a cabeça.  

- Em certa ocasião, enquanto ele 

torturava uma destas mulheres, uma delas 

clamou por minha misericórdia. Lembro-

me das palavras dela como se fosse 

ontem: ―Lilith, aquela que já fora 

soberana para terras além do submundo, 
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você é uma divindade legítima. Como 

pode ser mais fraca que este anjo que não 

venceu a  Deus?‖. 

A mulher tomou mais um gole da 

bebida.  

- Elas me lembraram de quem eu 

realmente sou. Uma guerra se instalou no 

submundo. Estas mulheres foram o meu 

exército. Nós contra os anjos caídos, as 

almas maldiçoadas e Lúcifer. Aquela 

batalha parecia não ter fim. Nenhum de 

nós poderia morrer. Ou já estavam todos 

mortos ou eram imortais. O Todo 
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Poderoso precisou intervir. Quando 

chegou ao submundo, vi Lúcifer admirá-lo 

com o olhar de uma forma tão profunda 

que percebi que, no final das contas, os 

dois são mais parecidos do que diferentes. 

Lúcifer distraiu-se ao ver o Deus de Adão. 

Neste momento, consegui segurar o anjo 

mais iluminado pelo pescoço. ―Nenhum 

homem é meu senhor‖, foram as últimas 

palavras que Lúcifer escutou sair da minha 

boca. Ele começou a se transformar em 

pó. O Deus de Adão não suportou ver o 

anjo mais amado ser destruído. Fizemos, 

então, um acordo: Lúcifer, os anjos caídos 
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e as almas amaldiçoadas passariam a 

habitar a Terra. Eu, a partir daquele 

momento, voltaria a reinar. O submundo 

foi dado a mim. Permiti, aqui, apenas a 

permanência daquelas que foram 

injustiçadas pelo próprio poder da Igreja.  

A mulher olhou para Virgínia e 

comentou: 

- Não é comum recebermos visitas 

por aqui. 

- Como pude chegar à sua 

presença? 
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- Você aceitou o convite de Julieta. 

Você seguiu o que estava escrito no livro, 

não é mesmo? 

Ela bebeu mais um gole da taça. 

- Por falar nisso, qual é o seu 

desejo? 

De maneira um pouco desajeitada, 

Virgínia respondeu: 

- Quero acabar com o meu 

sofrimento! 
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- Para tudo há um preço, minha 

querida. Eu não sou mais uma deusa 

benevolente. Você concorda em haver um 

preço a ser pago em troca da minha 

ajuda? 

- Qual preço devo pagar, soberana? 

- Não é você quem vai pagar o 

preço, minha criança! - respondeu Lilith 

com um riso no canto da boca.  

- Julieta, aproxime-se. Vamos 

ajudar uma irmã que nos clama.  
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A senhora corcunda, que outrora 

ajudara a moça, seguiu a ordem de Lilith. 

As duas deram as mãos e seguraram os 

braços de Virgínia. Uma ventania tomou 

conta do lugar. Com um piscar de olhos, 

estavam na sala da casa da moça.  

Julieta sentou-se em um sofá. 

Virgínia, ainda incrédula com toda aquela 

situação, permaneceu ao lado da senhora 

corcunda. Lilith manteve-se em pé. A 

maçaneta da porta moveu-se ao que 

Daniel entrou na sala.   
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- O que é isso, Virgínia? Quem é 

essa gente? Já te falei que eu não gosto 

das suas amizades, principalmente de 

gente esquisita como essa aí! 

Julieta deu uma enorme 

gargalhada. De uma forma 

inacreditavelmente rápida, a senhora 

levantou-se e agarrou Daniel pelos braços. 

- O que é isso? Que força 

sobrenatural! Não consigo me mexer. Me 

solta, sua velha maldita! 
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O homem cuspiu no rosto de 

Julieta. A pobre senhora ensaiou um 

pequeno choro. Lilith se aproximou do 

rapaz. 

- Ora, você tem nome de anjo, 

também. Já lidei com o mais poderoso 

entre eles. Não seja petulante, garoto. 

Posso ter até um pouco de misericórdia 

com você.  

- Você não passa de uma 

esquisitona. Saia da minha casa! 
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Aos risos, Lilith limpou o rosto de 

Julieta com uma mão. Encostou a outra na 

testa de Daniel. 

- Que você tenha bons sonhos, 

meu anjo! 

O homem deu um grito profundo. 

Os olhos dele reviraram. Ele começou a 

babar pela boca. De maneira desesperada, 

saiu pela porta.  

- O que aconteceu com ele? 
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- Eu devolvi para o rapaz todo o 

sofrimento que ele deu a você.  

- Por que ele saiu correndo pela 

rua? Ele vai ficar bem? 

- Não. A loucura eterna é o preço 

pelo meu serviço de hoje. Eu disse que 

não era você quem pagaria.  

Lilith segurou a mão de Julieta. 

Virgínia sabia que aquela era a última vez 

que veria as duas mulheres. Mais uma 

vez, a ventania tomou conta do lugar. 
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- Você pode me responder a uma 

última pergunta? Por que quis me ajudar? 

- Eu vi o seu sofrimento. Eu sei 

como é o sentimento de ser abandonada 

pelas forças divinas.  

Em um piscar de olhos, a sala da 

casa de Virgínia estava como antes de 

tudo aquilo acontecer. Ela nunca mais viu 

Daniel. Algumas pessoas próximas 

comentaram que o rapaz permanecia sob 

cuidados de um hospital para tratamentos 

psiquiátricos.  
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Não olhe para o passado 

com rancor 
 

- Levi, para! Eu não quero! -dizia 

Helga enquanto empurrava o homem. 

- Quanto mais você diz que não 

deseja, é porque você quer! retrucava o 

homem, enquanto segurava com força o 

braço da mulher. 

- Para, por favor! Eu não quero, 

Levi! 
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O homem agarrou a mulher com 

força pelos dois braços e a jogou na 

cama. Ele subiu sobre o corpo dela. Helga 

começou a chorar. 

- Por favor... Para!  

O homem começou a beijá-la. As 

lágrimas corriam pelo rosto da moça. Ele 

colocou a mão sobre a boca dela para não 

escutar mais súplicas em desfavor ao ato. 

Ele tirou a blusa dela. Beijava-lhe os seios. 

Ela tentava se livrar do namorado. Ele 

lambia a fina pele alva da moça. Ela sentia 

repugnância. A saliva do rapaz dava a 
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sensação de ser uma porção de ácido 

caindo sobre a pele da moça.  

A mão do homem contornava o 

corpo fragilizado da namorada. O toque 

dele assemelhava-se ao perfurar de uma 

faca contra os músculos da mulher. Helga 

soluçava em decorrência do forte choro. 

Levi tirou a calça dela. Cometeu o ato. 

Helga tentou empurrá-lo. Sem forças para 

vencer a batalha, chorava como uma 

criança.  

Aquela não era a primeira vez que 

Helga fora estuprada por Levi. Ela 
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namorava com o rapaz havia pouco 

tempo. A princípio, ele parecia ser uma 

pessoa sensata. Com a convivência, 

percebeu quem ele realmente era. Todas 

as vezes que a moça observava uma 

criança na rua, imaginava se aquela pobre 

criatura, em algum momento da vida, 

também sofreria aquela violência pela qual 

ela passara.  

Essas memórias não abandonavam 

a mente de Helga. As imagens presas à 

sua memória se misturavam à realidade. 

Ela se sentia envolta por uma espiral de 



 

 
[ 83 ] 

duras lembranças permeadas por uma 

realidade confusa, se sentia como uma 

pequena garota. Nunca estivera tão 

fragilizada como naquela circunstância. 

Será que algum dia conseguiria viver em 

paz com a própria mente de novo após 

tamanha violência?  

Helga se sentia suja. A culpa pelo 

ato não era dela, mas ela, naquele 

momento, não conseguia perceber isso.  

Ela tentou contar o corrido para 

pessoas próximas, mas ninguém 

conseguiu compreendê-la. Uma amiga 
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próxima disse que era exagero não ceder 

à vontade de um homem.  

Helga não tinha mais vontade de 

viver. Ela não conseguia viver de forma 

plena como viva antes dos fatos. Estava 

sempre irritada. Era perceptível a 

mudança de humor da moça. Antes, ela 

era alegre e amável. Recentemente, a 

desconfiança norteava suas ações.  

Ela não suportava a presença de 

Levi e suportava mais viver naquela 

história de terror. Algo precisava ser feito. 
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Helga percebeu que somente ela poderia 

ser a salvadora de sua própria vida. 

Em uma tarde quente de março, 

Helga convidou Levi para ir à casa dela.  

Na sala, havia uma mesa decorada com 

pétalas de rosas. Velas completavam a 

ornamentação do lugar. Quando Levi 

chegou, ela o recebeu com um forte 

abraço. 

- Isso tudo é para mim? – 

perguntou o rapaz. 
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- Claro, meu querido! É tudo para 

você. - respondeu Helga com um sorriso 

no rosto.  

Sobre a mesa, havia duas taças de 

vinho. Helga pegou uma delas e a 

ofereceu para Levi. O rapaz sorriu 

enquanto tomava o líquido em um único 

gole. Ele começou a sentir sono. 

- O que está acontecendo? Não 

estou me sentindo bem...  

Ele caiu levemente sobre o piso. 

Helga sorriu. 
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- O que você colocou na minha 

bebida? 

- Tenha bons sonhos, meu querido! 

Estas foram as últimas palavras que 

ele ouviu antes de desmaiar.  

Quando o rapaz acordou, estava 

pendurado pelas mãos ao teto. Ele tentou 

desvencilhar-se das cordas que o 

amarravam, sem  êxito. O quarto de Helga 

estava permeado por objetos 

assustadores para o rapaz. Facas de todos 
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os tamanhos e instrumentos que pareciam 

próprios para tortura. 

Helga caminhava de forma firme 

pelo quarto. Ela olhou fixamente para o 

rapaz, e disse: 

- Você me fez passar por uma dor 

imensurável!  Agora, eu posso fazer você 

passar pela mesma experiência! 

- Helga, você está louca? Por que 

está fazendo isso? 
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- Você se esqueceu de todas as 

vezes que me estuprou?! 

- Eu nunca fiz isso. Você surtou de 

vez? 

- E todas as vezes em que eu disse 

―não‖ e você continuou? Pois o nome 

disso é estupro! 

- Vocês, mulheres, fazem charme! 

Dizem que não querem só para nos atiçar! 

- Isso é mentira! Quando dizemos 

―não‖ é porque não queremos! Você não 
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respeita as minhas vontades. Você não 

respeita o meu corpo. 

- Helga, nós podemos resolver isso 

de outra forma! 

O rapaz tentava convencer a moça. 

Ela caminhou em direção a uma faca. 

Helga segurou o instrumento firmemente. 

Encaminhou-se em direção aLevi. Com a 

faca, rasgou a camisa dele. O rapaz temia 

sobre o que ela poderia fazer. 

- Se eu quisesse, eu poderia te 

matar. 
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- Helga, por favor, pense no que 

está fazendo. 

- Agora você suplica para que eu 

pense nas minhas atitudes? E quando eu 

pedi para parar e você continuou? 

Helga aproximou a faca da região 

pubiana do rapaz.  

- Seria interessante ver o poder de 

corte desta faca, não é mesmo, Levi? 

- Helga, por favor... 



 

 
[ 92 ] 

O rosto de Levi encheu-se de 

lágrimas. Ela colocou a faca sobre uma 

cadeira e caminhou mais uma vez em 

direção ao rapaz. Tirou as calças dele, 

deixando Levi completamente nu. 

Helga pegou uma enorme tesoura 

de jardinagem. Encostou a ferramenta no 

pênis do rapaz.  

- Será que você sangraria muito se 

eu cortasse o seu pênis para fora do 

restante do seu corpo? 
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Levi chorava aos berros. Helga 

sorria de forma maliciosa. A moça 

guardou, também, o tesourão. Agora, ela 

tinha em mãos um pote de plástico. 

- Você sabe por que o ácido não 

consegue destruir o plástico? 

O rapaz manteve-se calado. Helga 

ficou furiosa. Subiu em uma cadeira. 

Esbofeteou a cara do rapaz e disse, aos 

gritos: 

- RESPONDE! Quando eu 

perguntar, você tem que responder! Por 
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que o ácido não derrete a embalagem de 

plástico? 

Ela deu mais uma bofetada na cara 

do rapaz. 

 - Eu... Eu não sei, Helga... – 

respondeu Levi aos prantos.  

 - A polaridade. A resposta é a 

polaridade. Não há ligação entre materiais 

polares e apolares. O plástico é apolar. O 

ácido é polar. 
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 Helga desceu da cadeira. Andou de 

um lado para o outro, inquieta.  

 - Eu e você somos como o ácido e 

o plástico. Um é polar. O outro é apolar. 

 - Helga, eu só quero que isso tudo 

acabe. Só quero ir embora para a minha 

casa. 

 - Exatamente esse foi o 

pensamento que tive quando você abusou 

de mim. Eu só queria ir embora para a 

minha casa. Só queria que aquilo tudo 
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acabasse. Mas você atendeu às minhas 

súplicas, Levi? Não! Você me ignorou.  

 Aos berros, ela continuou a falar: 

 - Você e vários outros homens 

acham que são proprietários de mulheres! 

Mas vocês não são, Levi! Você não é meu 

dono. Eu não nasci para ser sua 

propriedade.  

 - Helga, por favor... 

 - Pare de pedir clemência! Eu não 

quero mais escutar a sua voz!  
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 A respiração de Helga era ofegante. 

Ela pronunciava as palavras em voz alta e 

clara. 

 - Você pensa que pode transar com 

qualquer mulher, a qualquer momento! 

Você acha que é irresistível e que 

qualquer mulher quer tê-lo na cama. Mas 

eu tenho uma coisa para te falar: você 

não pode ter todas as mulheres. Eu não 

quero você. Eu não te desejo. 

 Mais uma vez, Helga estava com o 

pote de ácido nas mãos.  
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 - Seria interessante analisar como o 

ácido pode desintegrar o pênis humano. 

É, sem dúvida, um processo químico 

muito intrigante.  

 Helga aproximou o pote de ácido 

do rapaz. De forma lenta, virou o líquido 

sobre o pênis do rapaz. Levi começou a 

gritar ainda antes de ser atingido pelo 

líquido. Depois de ter tido o conteúdo do 

pote derramado sobre sua pele, o rapaz 

percebeu que não sentia dor.  

 A moça ria com satisfação 

enquanto falava: 
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 - Você deveria ver como a sua 

expressão tornou-se hilária quando esteve 

prestes a ter um ataque de terror. Isso é 

apenas água, idiota! 

 - Helga, pelo amor de Deus! 

 - Não cite o nome de Deus perto de 

mim! Onde é que Ele estava quando você 

me estuprou? - gritou Helga, que 

continuou a falar - Eu confiava em você, 

Levi!  

 O rapaz abriu a boca para tentar se 

defender. 
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 - Não dirija a palavra a mim. Não 

quero escutar suas falsas desculpas!  

 Em cima de uma mesa, havia um 

comprimido. Helga o pegou.  

 - Engula o comprimido, Levi!  

 - O que você vai fazer comigo, 

Helga? Tenho medo de suas atitudes! 

 - Essa é sua única alternativa caso 

queira sair daqui vivo e são. 
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 O rapaz, por um momento, hesitou  

tomar. Como aquela era a única 

alternativa, engoliu o comprimido com 

receio de que o caminho que lhe esperava 

era a morte.  

 - Quando você acordar, estará em 

sua casa. Nunca mais me procure. Nunca 

mais faça a alguma mulher o que fez 

comigo. Entendeu?  

 Levi balançou a cabeça em sinal de 

concordância.  
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 - Eu não sou igual a você. Não vou 

promover dor e sofrimento para a sua vida 

como você fez comigo.  

 Helga passou as mãos pelos 

próprios cabelos antes de complementar o 

que falava: 

 - Eu honro minhas palavras. A única 

maneira de eu desatar as amarras do meu 

passado é não me fazer de vítima. Eu não 

sou o seu reflexo. Eu não sou um 

monstro. 
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 Enquanto ela terminava a frase, 

Levi adormeceu. 

 O rapaz abriu os olhos. Estava 

vestido  com as calças. Dormia no chão da 

casa dele. Assustado, colocou as mãos 

sobre a genitália. Percebeu que seu corpo 

não estava ferido ou mutilado. Helga 

havia cumprido com a promessa. 

 Depois daquele episódio, não houve 

mais notícias de que Levi tenha violentado 

outras mulheres. Dia após dia, Helga 

tentava se reerguer. As lembranças do 

passado ainda permeavam a mente da 
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moça. Ela ainda sofria. Apesar disso, tinha 

esperanças de que o futuro lhe reservava 

uma vida extraordinária.  
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Aconchego 
 

 
 A pobreza assolava o pouco tempo 

de existência de Pedro. O menino, a mãe 

e os quatro irmãos moravam em um local 

extremamente pequeno. As paredes do 

casebre não eram revestidas. Dormiam 

todos no único cômodo que havia no 

local: a cozinha. Um banheiro improvisado 

compunha, ainda, o pequeno cenário do 

lar.  

 Pedro não se lembrava da última 

vez em que vira o pai. A mãe trabalhava 
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todos os dias, sem nenhuma folga, para 

garantir a subsistência da família.  O 

menino ouviu falar sobre o filme de uma 

super-heroína que estava em cartaz no 

cinema. Ele não tinha dinheiro para 

assistir à obra. O garoto, porém, não se 

importava com a falta de condições 

financeiras para apreciar o filme. Toda 

noite uma super-heroína o cobria com 

uma manta para que ele não sentisse frio 

de madrugada: sua mãe.  

 Ser mãe é vencer todas as 

adversidades para garantir a proteção dos 
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filhos. Essa é uma atitude digna de 

heroínas do cinema.  

 O garoto estava sozinho durante 

aquele pôr do sol. Os irmãos estavam na 

escola e a mãe, como sempre, no 

trabalho. Pela única janela do casebre, era 

possível ver a aproximação de um vulto. A 

silhueta revelava cabelos eletrizados. Uma 

mão bateu na janela. Pedro se aproximou 

e viu, pelo vidro transparente,  enormes 

olhos vermelhos. Ouviu uma risada 

sinistra.  
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 O menino correu em direção à 

manta que mamãe havia lhe dado. 

Enrolou-se nela. A silhueta flutuava. Como 

era possível alguém levitar? O menino 

estava encucado. O pequeno casebre 

tremia e o vento batia nas paredes de 

forma incessante.  

 A maçaneta da porta se 

movimentava de forma intensa. O menino 

suplicou: 

 - Vá embora! Não tenho nada aqui 

para você! 
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 A risada esganiçada ecoou pelo 

cômodo. O menino chorava e tremia 

enquanto se enrolou na manta.  

 Um ar frio entrou por debaixo da 

porta. Pedro só tinha um pensamento: 

queria que a mãe estivesse por perto. O 

pânico tomava conta do menino. As 

paredes tremiam. O garoto imaginou que 

aquele seria o fim da própria vida. Parecia 

que tudo ia desmoronar.  

 Ele se encolheu. Pedro decidiu não 

temer mais e abraçar o próprio destino. 

Descobriu-se. Jogou a manta para o lado. 
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Caminhou em direção à porta. Aguardaria 

pelo desconhecido.  

 O vento do lado de fora pareceu 

diminuir. Não era possível mais escutar as 

risadas. Nem a silhueta, nem os olhos 

vermelhos podiam mais ser vistos através 

do vidro da janela.  

 A maçaneta, porém, movimentou-

se. Os olhos que Pedro viu não eram 

vermelhos. Eles tinham a cor da 

superação e do afeto.  
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 - Mamãe! - disse o menino, ao 

pular no colo dela. 

 - Hoje eu saí mais cedo do 

trabalho. Queria passar um tempo com 

você. 

 Ao pular naquele colo, o garoto 

sabia que estava protegido de todo e 

qualquer mal. 

 


