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Já passamos da metade de 2019 e quanta coisa aconteceu!  
Pra ser sincera, a revista é grande parte do meu 2019 poder 
ser considerado bom. Espero que seja um ponto positivo do 
ano para vocês também.

Quero agradecer o apoio de todos vocês nesse momento 
transicional da Avessa. Esta é apenas a nossa segunda edição 
nesse novo modelo e ainda estamos aprendendo a lidar com 
a nova rotina.

Editar os textos tem sido um aprendizado e, acredito que 
todos da equipe concordam comigo, crescemos muito como 
organizadores, editores e autores nesse processo.

Ficamos muito felizes de poder dividir esse espaço com 
todos vocês e fiquem atentos para a próxima edição!

Editorial

Mayara Barros
Editora-chefe
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O som de milhares de pegadas marcava a, antes, tranquila 
Floresta do Norte. As pancadas contra o solo, o farfalhar no cas-
calho… uma imensidão de novos sons atacava o clima soturno 
da mata. Até o limite da vista, figuras armadas caminhavam, em 
relativa desordem, dentre árvores, todas para uma mesma dire-
ção; um exército cruzava, em silêncio, a floresta.

Marc caminhava junto da avalanche humana. O cheiro de 
terra úmida e a sinfonia de insetos acompanhavam sua marcha. 
Perdido em pensamentos, enquanto contemplava o espetáculo 
de sombras, foi abordado.

— Marc! — disse um dos soldados ali perto. — Achei que 
tinha ficado por Marcen. Não tinha sido promovido? Enfim, bom 
tê-lo aqui — terminou dando um tapa nas costas do colega en-
quanto gargalhava.

— Bhrun? Achei que estava em algum posto de comando 
no rabo do exército, seu velho maldito; ou morto. — respon-
deu com um sorriso. — Não sabe como fico feliz de te ver, ami-
go — lutara diversas vezes com o homem, bom escudo de ter 
ao lado, terrível lâmina de se ter como inimiga. Diferente dos 
outros companheiros, era esperto, e talvez um pouco sádico, 
sabendo como domar seus inimigos. Salvou-lhe a vida em mais 
de uma ocasião.

— Velho… tenho quase a sua idade. E não me fale desses 
homens. Maldita ideia de atravessar uma floresta à noite, temos 
sorte de não termos sido emboscados ainda… Ficou sabendo 
para onde estamos indo?

— Não me interessei, mas soube que os vermelhos não fi-
caram contentes, e que será nossa última batalha.

— Sim, nossa última; ou terminamos de conquistar as Ter-
ras do Leste, ou conquistamos um espaço abaixo da terra. Esta-
mos a caminho da Cidade Proibida.

— Isso explica a irritação dos vermelhos. Se a cidade for 
metade do que dizem, nenhum deles vai sobreviver à primeira 
investida… Idiotas, uma armadura leve já os manteriam vivos 
tempo o suficiente para aproveitarem a banho de sangue, que 

Areia Negra
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tanto amam, atrás dos muros.
Seguiram algum tempo em silêncio, trocando somente al-

guns olhares e sinais pelo caminho. Neste intervalo, um recruta 
começou a andar ao lado da dupla; já era noite, e podiam ver 
tochas acessas nas mãos dos companheiros a cada centena de 
metros. Junto da noite viera o frio, mas estavam protegidos em 
suas peles. 

Depois de subirem uma colina, Bhrun tirou uma cabaça de 
seu cinto, arrancou a rolha e bebeu, oferecendo em seguida a 
Marc, que aceitou com um sorriso. Devolvendo-a para o amigo, 
perguntou:

— São verdadeiros os boatos sobre a capital? Tantos corre-
ram pelo acampamento que perdi a conta.

— Sobre as maravilhosas muralhas que já ceifaram a vida 
de milhares de homens? Ou dos grandes jardins, com flores e 
frutos de todas as regiões do mundo? Deve ter ouvido sobre as 
lindas mulheres, que andam seminuas pelos terraços de pedra 
talhada… Sim, são tantos os boatos que também não sei em 
quais acreditar. Um deles, entretanto, me atiçou a curiosida-
de… e o medo, talvez.

— Dos alquimistas? 
— Sim, dos alquimistas…
Neste momento, o recruta que os acompanhava a um tem-

po não se aguentou e perguntou sobre o acontecimento. Pare-
cia aflito, exalando medo para as redondezas. Marc riu.

Bhrun resmungou, pegou uma peça de prata das roupas e 
jogou-a ao amigo. Que, depois de guardar a moeda com cuida-
do, respondeu ao terceiro integrante: 

— Dizem que os sábios da Cidade Proibida conseguiram 
domar trovões e relâmpagos. — começou. — Alguns falam em 
mágica, outros em presentes divinos, mas a teoria menos fan-
tástica fala sobre os alquimistas do Imperador Obsidiano. Pelo 
que ouvi, concentraram a essência do fogo; conseguindo, com 
isso, realizar feitos antes impossíveis.

— Coisas como abrir montanhas, atirar coisas mais rápidas 
que flechas… — continuou Bhrun. O jovem mal conseguia an-
dar neste momento, o golpe final, no entanto, veio em seguida, 
com a continuação de Marc. — Dizimar exércitos numa tarde…

Depois dessa fala, o garoto foi ficando cada vez mais para 
trás, até não conseguirem mais vê-lo. Diante disso, Bhrun tomou 
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mais um gole de sua bebida, e suspirou, e disse:
— Pobre desgraçado, se fica desse jeito com pequenas his-

tórias, nunca voltará da guerra… — seu companheiro não res-
pondeu.

— Você acredita? — perguntou Marc.
— Não quero acreditar. Se eles controlam o fogo, tro-

vões… o que posso fazer com um machado e escudo? Se for 
verdade, estamos marchando para o abatedouro.

Tomou outro gole da cabaça, olhou para cima. Talvez pro-
curasse as estrelas, mas a copa das arvores negou seu pedido.

— Por isso a bebida? — cutucou Marc.
— Quer me julgar agora? — rosnou a resposta. — Ao me-

nos vou embora bêbado… — deu um sorriso amarelo ao amigo, 
seguido de outro gole.

Vendo a situação do colega, pegou sua própria bebida, 
brindou e bebeu. Novamente, seguiram em silêncio. 

Quando as árvores começaram a ficar mais esparsas, já noi-
te adentro, viram que as pessoas começaram a parar. Múrmuros 
apareciam por aqui e ali, e a luz das tochas, agora juntas, fazia 
doer os olhos da tropa. Depois de um tempo, provavelmente 
quando já estavam todos juntos, ouviram o som de cascos.

Pouco tempo depois, um paladino apareceu, usava uma ar-
madura ridiculamente brilhosa e um capacete emplumado. Cir-
culou algumas vezes, observando seus homens até que, frente 
a todos, proferiu:

— Senhores, logo à frente está o fim das Florestas do Nor-
te, seguido das colinas azuis. Temos ordens de cruzar as colinas 
em dois dias, chegando à capital na manhã do terceiro, quando 
realizaremos o ataque junto dos Povos do Leste. Por enquan-
to, descansem, mais tarde os oficiais passarão separando-os em 
grupos.

Algumas reclamações podiam ser ouvidas pela multidão, 
mas o cavaleiro ignorou-as. Esporou seu cavalo e foi em direção 
aos oficiais.

— Malditos emplumados. Estamos lutando desde o come-
ço da primavera e, quando não estamos no campo de batalha, 
estamos marchando. Agora, querem que cruzemos uma pro-
víncia em dois dias? Fácil dizer quando está a cavalo! Esqueça 
a alquimia, magia, ou seja, lá o que for. Nossos senhores nos 
matarão antes! — exclamou Bhrun, indignado.
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— Temos uma noite de sono, ao menos. Pare de reclamar 
e comece a procurar um local seco para sentarmos. — interrom-
peu Marc enquanto olhava ao redor. — Teremos uma longa noi-
te…

Armaram acampamento ao lado de uma grande árvore, o 
terreno estava seco e conseguiram acender uma pequena fo-
gueira. Depois de armado acampamento, o jovem de antes che-
gou. Estava menos pálido, ainda tremia um pouco, no entanto, 
pediu para deitar-se junto da dupla, que aceitou o pedido, e silen-
ciou-se. Esperaram os oficiais, que rapidamente comunicaram e 
separaram os diversos grupos, e retiraram-se para descansar. O 
último a se deitar foi Bhrun, que ficou observando a floresta; 
fincou seu machado na terra ao seu lado e sentou encostado na 
árvore depois de alguns minutos.

Tiveram um começo de sono tranquilo, o canto dos inse-
tos, a melodia do vento… por alguns instantes, puderam esque-
cer do desastre em que se encontravam. Acontece que, horas 
antes da alvorada, sentiram um alvoroço crescer pelos acampa-
mentos. Pouco a pouco, diversos membros foram levantando, 
apagando suas fogueiras e sumindo nas matas; deserções. 

Não demorou para os líderes do movimento aparecerem 
ao redor de sua fogueira. Deles, tomou a frente um sujeito de 
aparência cadavérica.

— Marc; Bhrun. — enunciou — Estamos indo embora, os 
emplumados enlouqueceram dessa vez. Quase metade dos Ta-
pui já aderiram, e se dissermos que vocês vão junto, teremos a 
outra metade.

Marc, de costas para os líderes, suspirou, trocou olhares 
com o amigo e virou-se para encará-los. Depois de um instante, 
respondeu:

— Pare com isso. Volte aos seus acampamentos, e descan-
sem enquanto têm chance. Sabem que temos de continuar.

— Esqueça disso! Podemos resolver essas questões de-
pois, o que importa agora é nosso pescoço. E mais, com o tanto 
de pessoas que temos, podemos fundar outra vila em qualquer 
outro lugar; não precisamos voltar para aquele forno maldito.

Silêncio… e por alguns segundos a resposta não veio.
— Cale-se. — disse, então, Marc com seus olhos mirados 

nos do locutor. — Cansei de seu aranzel. Vá embora, não vamos 
te impedir.
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Assustado com a resposta, o esqueleto arregalou os olhos 
e calou-se. Depois, olhou para seus companheiros e fez um sinal 
de decepção com a cabeça. Ao fim do teatro, continuou com um 
sorriso amarelo: 

— Desculpe-me, mas, mesmo que vocês sejam heróis, não 
podemos deixar que continuem aqui….  Fiquem tranquilos, seus 
corpos ajudarão o movimento.

Ouviu-se um estalo; um grito. Emoções brotaram pela pri-
meira vez no rosto do líder, o resto da roda arregalou ainda mais 
os olhos. Pouco atrás de Marc, estava o recruta em posição fe-
tal, numa mistura de ranho e sangue, segurando o que sobrou 
de seu braço. O resto? No chão, com a mão ainda segurando 
uma adaga; ao seu lado, o machado que antes repousava finca-
do no chão à direita do dono.

Bhrun levantou-se, retirou o machado do chão e apoiou-o 
em seu ombro. Tinha os olhos sombrios, um sorriso seco. Olhan-
do a todos de cima, rosnou:

— Deveriam seguir o conselho, não tive um dia muito bom 
e estou louco para descontrair um pouco — a roda dissipou num 
piscar de olhos; Fugiram como cães.

Tomou um tempo para que Bhrun se acalmasse. Passado 
esse período, reclamou enquanto chutava a mão decepada:

— Agora precisamos achar outro lugar para dormir… — 
Marc levou as mãos ao rosto, cobrindo um riso nervoso.

Na manhã seguinte, encontraram os corpos de todos os 
desertores empilhados no lugar que o paladino proferiu seu dis-
curso. A mando dos oficiais, todos os grupos passaram ao seu 
lado quando recomeçaram a marcha; nenhuma revolta nasceu 
depois do incidente.

No primeiro dia de marcha, cruzaram as planícies alagadas 
nortenhas, que cobriam pouco mais de um quarto de seu per-
curso. Os lagos e as lagoas, uma miríade de pássaros cruzando 
os céus…. O lindo cenário dava força à marcha acelerada dos 
soldados.

Com o raiar do segundo, pisavam nas colinas douradas. A 
parte mais rigorosa de seu trajeto havia ficado para trás e ape-
nas leves inclinações os esperava à frente. Entretanto, diferen-
te da natureza exuberante da primeira parte, agora, ultrapas-
savam fazendas e moinhos abandonados e partes de colheitas 
queimadas; o ar começava a trazer familiaridade ao batalhão.
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No fim do dia, repousaram sobre uma das mais altas co-
linas da região, podendo, dali, enxergar a majestosa Cidade 
Proibida. Com a luz poente do sol atravessando as montanhas 
que se erguiam por trás da cidade, suas torres e muralha negras 
apareciam como miragens no fogo; como intimidantes lanças e 
escudos de ébano.

Entraram em formação antes dos primeiros raios de sol, já 
instruídos sobre suas respectivas funções. Esperavam o sinal de 
seus aliados, e, principalmente, suas armas de cerco, para final-
mente terminarem a guerra.

Bhrun aproximou-se de Marc enquanto esperavam o sinal, 
por acaso haviam caído no mesmo grupo, o da primeira inves-
tida. Ao lado do amigo, perguntou com um sorriso amarelo no 
rosto:

— Ainda tem daquela bebida? Cairia bem agora, não?
Marc gargalhou e, enquanto dava um empurrão no miserá-

vel, respondeu:
— Desgraçado, você acabou com ela pouco depois da pri-

meira noite; depois de acabar com a sua. Sim, uma dose seria 
perfeita agora… pena que não tenho nem mais uma gota.

Bhrun deu de ombros e, em seguida, o sinal foi dado. Tro-
cou um último olhar com o amigo, e começaram sua investida; 
a partir deste momento, jogavam as vidas para o acaso. Aproxi-
mavam-se dos portões do inferno.

Iniciada a investida, entraram, primeiro, no alcance das ba-
listas, era o começo do massacre: as lanças passavam, empalan-
do e arrancando membros, destroçando dezenas de corpos. De-
pois vieram os arcos; tantas eram as flechas que a escassa luz do 
sol desaparecera, como se a noite voltasse junto do raiar do dia.

Mas o verdadeiro pesadelo começou depois. Logo que as 
flechas terminaram de cair, sobre as muralhas, podia-se ver cen-
tenas de pequenas figuras sobre rodas. Se conseguissem ver 
mais de perto, descobririam que se tratava de um cano de bam-
bu, reforçado com tiras de ferro. 

Marc, de alguma maneira tinham chegado até aqui, passan-
do pelas lanças e flechas sem grandes ferimentos. Entretanto, 
quando viu os carretos, sentiu um tipo de medo que não estava 
acostumado a sentir, um medo primitivo, seco. Não conseguia 
explicar os pelos da nuca eriçados, mas sentia perigo.

Não estava errado. Alguns segundos depois, uma saraiva-
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da de trovões ribombou pelo campo de batalha, seguido de gri-
tos e mais gritos de agonia. Os boatos eram verdadeiros, o fogo 
e o trovão foram domados, estavam sob o controle de homens.

Independentemente do número de homens, animais e 
máquinas, bastava um punhado da areia negra criada pelos al-
quimistas do Imperador para que os rumos da batalha fossem 
escolhidos.

Victor S. Pastor

Aluno de cursinho; resolveu começar a escrever a pouco tempo. 
Quem sabe...

victorspastore@gmail.com
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Esqueci o celular.
Fiquei sem um céu, 
fiquei sem um lar,

mas só aí eu percebi 
que as estrelas 

estavam bem perto 
e as pessoas ao meu lado!

Cadê o Celular?
Daniela Genaro
danigeaguiar@gmail.com

Desde a infância, 
as palavras me 
cativaram. Assim, 
ler e escrever é, 
para mim, algo 
fascinante.
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Minha memória não anda boa.
Olho em volta e não reconheço o espaço. Há elementos 

familiares, mas o todo não faz sentido. Que lugar é esse?
Minha respiração está ofegante e meu coração bate des-

compassado. Percorro cada centímetro do ambiente em busca 
de alguma pista do que está acontecendo. Uma fagulha de nor-
malidade que possa acalmar minha mente. 

Reflito sobre o que sei de mim: Andréa, 25 anos, formada 
em Letras, amante de chocolate, leitora voraz. Dou uma nova 
olhada pelo quarto. Cadê minha estante de livros?

Estava quase entrando em desespero quando vejo um ob-
jeto familiar: uma foto antiga. Nela, minha avó me segura no 
colo, meus braços entrelaçados em seu pescoço. 

Não sei explicar como, mas este ainda é o meu quarto. Per-
ceber isso só aumenta minha agonia.

Uma cama enorme com lençóis de seda e travesseiros de 
pena de ganso. De onde tirei dinheiro pra tudo isso?

Há uma parede repleta de pôsteres de musas fitness e di-
vas pop. Tem até recortes com posições de ioga e textos em um 
idioma que não faço ideia de qual seja. Nunca gostei de exercí-
cios. Nem de estrelas da música. Muito menos meditação.

Quem é a pessoa que vive neste quarto e decorou estas 
paredes?

Minha cabeça dói. Lapsos de memória acendem e apagam 
na minha mente. É como se eu tivesse sido tragada por um tor-
nado que só acontece dentro de mim.

Quem sou eu?
Como fui me perder assim?
O celular toca. Tento ignorá-lo para ter tempo de pensar, 

mas o som é insistente. Há uma notificação do aplicativo de 
agenda. Mais uma novidade. Pareço mais organizada do que 
jamais fui. Tomada pela curiosidade, clico na mensagem; meus 
olhos se arregalam ao lê-la.

Gravação de vídeo — Suplemento WheyX

Desconectada
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Horário: 15h30
Local: Academia SuperFit

Observação: Melissa vai passar para me pegar às 14h

Percebo que faltam vinte minutos para Melissa chegar, 
seja ela quem for. Fecho os olhos e tento entender o que está 
acontecendo. De forma consciente, não consigo explicar quem 
é essa pessoa ou por que vou gravar um vídeo justo em uma 
academia. Mas, no fundo, parece certo.

Então começam a pipocar na minha mente ações que devo 
tomar: use a calça estampada rosa, prenda o cabelo, não se es-
queça de levar a cópia do contrato assinado. Começo a executar 
tudo o que minha cabeça manda. A ansiedade me corrói confor-
me o tempo passa, como se minha vida dependesse de tomar 
todas as decisões corretas antes que os minutos se esgotem.

Às 14h em ponto, o interfone toca, bem quando eu acabava 
de colocar os tênis. Descobri no meu armário uma infinidade de 
roupas de academia. Teria que lidar com aquela nova informa-
ção mais tarde. Desde que a notificação do celular me arrancara 
dos meus devaneios, sinto que preciso fazer tudo o mais rápido 
possível. Uma urgência que não consigo explicar, mas que se 
encaixa muito bem com os pensamentos que infestam minha 
cabeça. Será que em algum momento conseguirei parar de cor-
rer de um lado para o outro e refletir sobre essa confusão?

— E aí, Dé, preparada? — pergunta Melissa, parada em 
frente ao portão do meu prédio.

— Sim — respondo de forma segura, tentando disfarçar 
meu desconforto. Só uma pessoa me chama assim, e não é ela 
que me encara agora.

Entro no carro sem fazer nenhum comentário. Existe ape-
nas uma saída para entender o que está acontecendo: entrar 
com tudo naquela nova personagem.

A caminho da gravação, conversamos amenidades e, nas 
entrelinhas, entendo (ou lembro) que Melissa é minha agente. 
Logo percebo que aquele compromisso é só o primeiro da mi-
nha tarde. Quem é essa nova Andréa e o que ela fez com a vida 
que eu conhecia?

A academia é, na verdade, um galpão com alguns equipa-
mentos; um box de crossfit é o termo que vem à minha mente. 
A antiga Andréa jamais conheceria um nome tão específico, afi-
nal, meu eu anterior enxergava aquele amontoado de aparelhos 
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como instrumentos de tortura e se divertia criticando selfies de 
pessoas saradas e suadas. Mas, agora, aqui estou, prestes a gra-
var um vídeo num ambiente que sempre vi como um antro nar-
cisista.

Ajeita o cabelo. Maquiagem. Repassa o roteiro do vídeo. 
Cuidado para não virar a embalagem do produto e esconder a 
marca. Você consegue falar e executar o exercício ao mesmo 
tempo? Faça uma meditação antes de gravar. Foco, força e fé.

Executo todos os comandos com desenvoltura, como se 
já tivesse feito aquilo muitas vezes. Logo eu, tão tímida, agindo 
naturalmente na frente de uma câmera. E ainda ganhando um 
bom dinheiro com isso. Os números impressos no contrato pa-
recem surreais. 

O dia segue agitado com tantos compromissos. Sigo o flu-
xo como um robô. Quando Melissa me deixa em casa, tarde da 
noite, estou a ponto de desmaiar de cansaço. O cérebro já des-
ligou, mas o corpo continua elétrico, como se estivesse pronto 
para correr uma maratona. Devem ter colocado alguma droga 
na minha água, não é possível um organismo armazenar tanta 
energia de forma natural.

Depois de tomar banho, navego pelas redes sociais na ten-
tativa de fazer o corpo baixar a frequência. E é aí que encontro 
uma bússola que me guia para um pouco mais longe do tornado.

Só de abrir o Instagram tomo um susto com a quantidade 
de seguidores, curtidas e mensagens diretas. Vejo que alguém 
usou minha conta para postar stories dos compromissos da 
tarde — Melissa, presumo. Alguém que mal conheço faz pos-
tagens em meu nome. A compreensão de que perdi o controle 
de cada pedaço da minha vida cai como chumbo sobre mim: o 
que eu faço, o que como, como me comporto, toda minha inti-
midade é pública agora, até minhas senhas estão nas mãos de 
outra pessoa. Sim, eu me tornei a pessoa que sempre critiquei: a 
influenciadora digital.

Essa não é minha vida! Mas por que tudo está tão confuso 
dentro da minha cabeça? As memórias da minha vida anterior 
parecem tão distantes e, ao mesmo tempo, sinto uma saudade 
absurda delas. Onde foi que tudo mudou?

Abro o WhatsApp, ignoro todas as mensagens não lidas 
e procuro por Roberta. Se tem alguém que pode me ajudar a 
entender o que está acontecendo é ela. Subo e desço a tela, 
mordendo o lábio inferior, mas não há nenhum histórico de con-
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versa com o nome dela. Como? Como pode não haver nenhuma 
mensagem da minha melhor amiga?

Em uma última tentativa desesperada, busco seu nome 
nos meus contatos, mas a foto de Beta não também não está lá. 
E pior: não adianta nem mandar mensagem. Ela me bloqueou.

Minha confusão só aumenta.
Entro no meu e-mail e envio uma mensagem de socorro 

para o endereço de Beta: “Não sei o que está acontecendo! Pre-
ciso de ajuda!”, escrevo na esperança de que ela, no mínimo, fi-
que curiosa e me responda. Não demora muito e chega um novo 
e-mail: “Não posso fazer nada por quem não quer ser ajudada.”

Essa frase atinge em cheio meu peito. Um turbilhão de lem-
branças se atropelam dentro de mim: minha ausência por conta 
de tantos “compromissos inúteis”, as brigas pela minha “mu-
dança de personalidade”. O esquecimento do aniversário da mi-
nha melhor amiga. E, enfim, o afastamento.

Respiro fundo e tento colocar a cabeça no lugar. As coisas 
parecem um pouco mais claras agora. Desde que investi na bus-
ca pelo sucesso através das redes sociais, aos poucos fui mudan-
do de hábitos para alcançar o famoso “chegar lá”. O sonho de 
ser reconhecida e amada, alimentado no fundo do coração de 
uma menina tímida e de poucos amigos.

Atingi meu objetivo, mas paguei um preço alto por ele. Tra-
gada pela nova persona criada por mim, bloqueei lembranças 
de quem um dia fui. Deixei de lado quem sempre esteve comigo 
de verdade para dar mais importância aos milhares de números 
virtuais. Eu me tornei alguém importante para desconhecidos. 
Desejada. Invejada. Vazia.

Passei a viver uma nova vida. Tornei-me uma pessoa dife-
rente e abandonei minha verdadeira essência. Mas como estava 
indo tudo muito bem, não percebi nada disso até o rompimento 
com Roberta. Foi só então que o estranhamento tomou conta 
de mim e comecei a quebrar a casca da ilusão que eu mesma 
criei.

A briga me fez encarar minhas escolhas, agora me lembro. 
No dia do aniversário dela, participei de um evento de uma mar-
ca em outra cidade e esqueci completamente a festa na casa de 
Roberta. Abandonei minha melhor amiga em troca de uma nova 
realidade sem espaço para o passado e para conexões reais.

Tentei ignorar e seguir o fluxo da minha agenda lotada, 
mas a cada dia minha consciência me cobrava mais uma parcela 
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até que o remorso enfim bateu com tamanha força que mal me 
reconheci ao abrir os olhos pela manhã.

Não posso mais viver assim.
Respondo o e-mail de Roberta com um longo texto, um de-

sabafo com tudo o que vem acontecendo comigo e um pedido 
de perdão por tê-la decepcionado. Respiro fundo no final, to-
mando um sopro coragem, e proponho um encontro para acer-
tarmos as arestas. Se pretendo retomar as rédeas da minha vida, 
o primeiro passo é me reconciliar com minha amiga, e não pode 
ser pelo ambiente virtual, justamente o que estragou tudo.

Mas sei que um simples e-mail para Roberta não vai con-
sertar meus erros. Preciso de algo mais radical. Tenho que me 
reencontrar e só posso fazer isso voltando a ser eu mesma. 

Escrevo uma mensagem rápida para Melissa cancelando 
todos os eventos do restante da semana. Digo que estou preci-
sando de um momento para colocar as ideias em dia e me reco-
nectar comigo mesma. 

Desligo o celular e guardo dentro de uma gaveta. Recosto 
na cadeira, mais exausta do que qualquer treinamento poderia 
me deixar.

*

Na noite seguinte, quando estou fechando a porta do apar-
tamento, de saída para encontrar Roberta, chega um e-mail da 
minha agente no celular (eu acabei resgatando o aparelho de 
dentro da gaveta, mas não reinstalei nenhum aplicativo).

“Não sei o que te deu e não me importo, mas você tem um 
compromisso que não pode ser desmarcado. Te espero em uma 
hora para receber aquele guru espiritual que você tanto me en-
cheu pra conseguir um encontro. Vai ter transmissão ao vivo e 
contam contigo pra apresentar o evento, como bem sabe. Se não 
aparecer, a escola de ioga te processa por quebra de contrato. Dei-
xa seu idealismo barato pra depois e dê um jeito.”

Apago a mensagem sem responder. Que se danem o guru 
e seu evento idiota. Podem me processar. Reputação é algo que 
já não me preocupa mais.

Sigo meu caminho até o restaurante onde marquei com 
Roberta e sento em uma mesa no canto. Espero por duas horas 



18

até finalmente aceitar que ela não vai aparecer. É difícil engo-
lir as lágrimas, mas também, o que eu estava esperando? Eu a 
abandonei. É claro que minha amiga está magoada demais para 
me ver. Ela sequer respondeu meu e-mail.

Mesmo assim, ainda tenho esperança. A cada manhã envio 
um novo e-mail para Roberta, pedindo que me encontre à noite. 
Durante uma semana, no horário marcado, faço o mesmo per-
curso e sento naquela mesa. Espero sozinha até o restaurante 
fechar e só então volto para casa. 

No oitavo dia da minha nova rotina, assim que chego ao 
restaurante uma garçonete me entrega um papel. Ao desdobrá-
-lo, percebo que é um bilhete de Roberta: “A mudança verdadei-
ra não virá enquanto você esperar o movimento de outra pessoa. 
Cuide-se bem. Beta”.

Não consigo evitar que algumas lágrimas escorram pelo 
meu rosto. Sinto falta da minha melhor amiga me ajudando a su-
perar a confusão que me meti. Ela sempre foi a mais sensata de 
nós duas, aquela com os melhores conselhos, como esse bilhete 
que seguro em minhas mãos. Mesmo afastada, Beta continua 
me ensinando lições valiosas.

Guardo o bilhete na bolsa e saio sem consumir nada. Resol-
vo voltar andando para casa e espairecer um pouco. A verdade 
é que me mantive firme no meu propósito de reconciliação com 
Beta por não saber mais o que fazer da vida. Depois que deixei 
de existir para o mundo virtual, nada mais me resta. Fiquei tanto 
tempo imersa nessa vida que não sei mais viver de outra forma. 
Por mais que seja difícil admitir, ser influenciadora digital tinha 
seus momentos divertidos. Mas nada disso existe a partir do ins-
tante que desligo a internet. Agora preciso descobrir o que so-
brou de mim sem os aparatos tecnológicos.

Beta tem razão. Só fazer as pazes com ela não vai preen-
cher meu vazio existencial. 

Envio outro e-mail para Melissa, dessa vez rompendo nos-
so contrato. A vida que estava levando não faz mais nenhum 
sentido para mim. 

Penso em me afastar do mundo por um tempo, uma via-
gem sem data para voltar. Será que assim consigo fazer as pazes 
comigo mesma?

Coloco os fones de ouvido e ativo o modo aleatório do Spo-
tify (um dos poucos aplicativos que não desinstalei do smartpho-
ne). A primeira música que toca na playlist aleatória que cliquei, 
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um samba na voz de Cartola, é a resposta que procurava:

Se alguém por mim perguntar
Diga que eu só vou voltar
Depois que me encontrar

Agradeço aos algoritmos pela ajuda. A tecnologia tem lá 
suas vantagens.

Carol Vidal

Carioca que mora em Salvador desde 2012. A paixão pelas 
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esse tipo de texto não supriu sua necessidade de colocar em 
palavras o que acha da vida; seu coração bate mesmo é pela 
Literatura. Do Jornalismo, carregou a escrita simples e objetiva, 
mas não menos profunda, e descobriu um prazer, não só em 
produzir textos de ficção, mas em falar sobre o tema em uma 
newsletter. Atualmente está escrevendo seu primeiro romance, 
lançou uma zine independente e publica resenhas de livros na 
Revista Subjetiva, no Medium.

carolvidal.escritora@gmail.com
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O ônibus de viagem cruzou a divisa entre Rio de Janeiro e 
Minas Gerais. Lá fora a escuridão dominava a BR-040 e o acos-
tamento coberto pela vegetação alta. Dentro do veículo, Hu-
guinho se levantou com todo o cuidado de sua poltrona. Não 
queria que a mãe acordasse por nada nesse mundo.  Caminhou 
rápido e sorrateiro como só um moleque de 12 anos pensando 
em fazer uma besteira poderia. Sentou do lado de Zezinho, seu 
primo dois anos mais novo, com um movimento rápido. O pri-
mo, assustado com a chegada do outro, derrubou o livro que 
descansava no colo e quase deu um pulo da poltrona. 

— E aí, maluco? — perguntou Huguinho numa voz de cons-
pirador — Fazendo o quê?

Zezinho pegou o livro do chão e o mostrou ao primo. Foi 
mais pra disfarçar o susto que levara. Se falasse logo, o primo 
perceberia na sua voz que o assustara. Odiava quando o primo 
o chamava de “molenga” só porque ele tinha medo de algumas 
coisas.

— Ué, tá lendo no escuro? Não dá pra ler aqui, mentiroso.
— Dá sim! — Huguinho levantou o braço, tentando tocar 

o painel sobre sua cabeça. Teve que se levantar um pouco, colo-
cando os pés no chão e esticando o braço, para alcançar o botão 
como o pai ensinara. Um círculo branco de luz iluminou a pol-
trona. Zezinho ajustou o foco, diminuindo o espaço iluminado 
para um pequeno círculo que iluminou seu colo e a capa do livro 
quando ele se sentou.  

— Apaga isso! Vai acordar todo mundo! — apesar da or-
dem, foi o próprio Huguinho quem se levantou. Teve de apertar 
o botão mais de uma vez até que a luz se apagasse.

— Sua mãe dormiu? — Zezinho perguntou, apesar de con-

O Fantasma da Loura
do Banheiro do Ônibus

Para Samuel, meu pequeno caçador de 
monstros imaginativo.
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seguir ouvir os roncos da tia claramente no ônibus praticamente 
vazio.

Os pais de Zezinho e a mãe de Huguinho planejaram aquela 
viagem por meses. Suas mães eram irmãs e estavam voltando 
para a cidade onde nasceram, em Minas, para o casamento da 
irmã mais nova. Conseguiram organizar tudo para partir na quin-
ta-feira, aproveitando para fugir do trânsito intenso de sexta-
-feira.

— Olha o que eu peguei... — Huguinho colocou a mão no 
bolso do casaco de moletom e puxou lentamente uma coisa de 
lá. Zezinho não reconheceu, a princípio, por causa da escuridão. 
Só quando a peça se iluminou ele disse algo:

— Um celular! É o da sua mãe?
Zezinho sentiu o coração disparando. O pai e a mãe não o 

deixavam mexer no celular deles. Nas poucas vezes em que teve 
um nas mãos foi para entregar o aparelho que estava mais perto 
dele do que dos pais. Diziam que ele tinha muitos brinquedos, 
livros e histórias em quadrinhos, não precisava de um aparelho 
que o imbecilizasse. Zezinho ficava chateado, mas obedecia. 
Agora, ter aquele objeto de desejo ao alcance da mão fazia com 
que ele se sentisse eufórico. E também com medo.

— É o da minha mãe sim, o meu só no Natal... — e acres-
centou com um suspiro — Se eu passar de ano, né?

Zezinho viu, com admiração, o primo deslizar os dedos na 
tela, formando um desenho parecido com uma ampulheta. Em 
seguida, a tela se iluminou, mostrando o rosto rechonchudo da 
tia sorrindo e com uma flor vermelha espetada no cabelo.

— O que você vai fazer?
Zezinho sabia, de ouvir os coleguinhas da escola contando 

e de presenciar algumas vezes, que o celular era capaz de fazer 
um monte de coisas. Dava pra ver filmes, ouvir música, tinha jo-
gos, acessar a internet. Só essa última parte o deixava com a ca-
beça nas nuvens. O pai o deixava acessar a internet do notebook 
de casa, mas sempre era uma liberdade vigiada.

— Alguma coisa bem maneira... Se minha mãe me pegar 
com o celular dela, vai me esfolar o rabo. Tem que ser algo que 
valha a pena.

Os olhos de Huguinho pularam para o livro no colo do pri-
mo. Aproximou o aparelho da capa do livro, moveu os dedos na 
tela e, em questão de segundos, o flash do aparelho se tornou 
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uma lanterna. Leu o título em voz alta:
— O Fantasma de Canterville! Então você gosta de histó-

rias de terror agora?
Zezinho, gaguejou.
— Bom, a história não é bem de terror... Tem um fantasma, 

né? Mas é mais uma história de...
— Deixa isso pra lá. Você vai adorar isso aqui.
Zezinho viu a tela do celular mudando, mostrando textos, 

fotos e miniaturas de vídeos. Quando achou o que procurava, 
aproximou-se do primo, exibindo a tela. Tirou um par de fones 
de ouvido do bolso e entregou um para o primo.

— Coloca aí!
Zezinho obedeceu, mesmo sem saber se aquilo era uma 

boa ideia. O primo recostou, diminuiu o brilho da tela do celular 
e pressionou a tela, iniciando o vídeo.

— Que isso?
— Xiiiiii! Fica quieto!
Na tela do celular foi exibido um vídeo com imagens es-

táticas mostrando cenas de filmes de terror. A narração falava 
sobre como invocar um fantasma, a famosa Loura do Banheiro. 
Durante 10 minutos, eles escutaram informações que já conhe-
ciam e relatos supostamente reais de pessoas que já haviam en-
contrado o fantasma. O narrador tentava impostar a voz para se 
tornar ameaçador e sombrio, mas Zezinho achou que ele pare-
cia mais um garoto tentando imitar um adulto.

— Chaaaato... — disse Huguinho ao final do vídeo. Moveu 
os dedos rapidamente e encontrou outro vídeo.

O vídeo mostrou uma mulher jovem no banheiro, de frente 
para um espelho e segurando uma vela acesa. A luz estava des-
ligada. Uma outra mulher, que não aparecia na imagem, come-
çou a dizer:

— Agora vamos fazer o ritual pra chamar a Maria Sangren-
ta. — a mulher deu uma risadinha nervosa e foi acompanhada 
pela amiga, que parou de encarar o espelho e olhou rapidamen-
te a câmera — Ela também é conhecida como Loura do Banhei-
ro.

Zezinho se encolheu no banco, procurando colar as costas 
no encosto.

— Vai lá, Luísa! — disse a menina que filmava — Mas, se ela 
aparecer, vou correr, tá?
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— Tá! — respondeu a amiga. As duas riram.
Huguinho parou o vídeo. Olhou para o primo, fazendo sua 

melhor cara de suspense.
— O que será que vai acontecer?
Zezinho queria pedir pra ele parar, mas não teve coragem. 

Encolheu as pernas. De repente, teve certeza de que sentiria 
mãos geladas saindo da escuridão sob o banco e agarrando suas 
canelas.

O vídeo continuou. Luísa disse:
— Maria Sangrenta.
Nada aconteceu no vídeo.
— Maria Sangrenta.
A chama da vela pareceu se mover, talvez perturbada por 

uma lufada de vento.
— Maria Sangren...
Não terminou de falar. O rosto de um homem velho apare-

ceu na tela, revirando os olhos de maneira cômica e mostrando 
a língua enquanto um som de grito soava alto. Huguinho e Zezi-
nho pularam nos bancos, mais por causa do barulho do que da 
imagem.

Zezinho ouviu Huguinho xingando alto demais. Os dois 
olharam para trás, vendo se tinham acordado a mãe de Hugui-
nho ou alguém no ônibus. Mas a tia ainda dormia agarrada com 
seu travesseirinho de viagem. Os olhos de Zezinho automatica-
mente correram pelo ônibus e ele viu os pais no banco de trás, 
dormindo também.

— Odeio essas trolagens...  — Huguinho murmurava, 
olhando o celular — Você fica esperando pra ver algo legal, algo 
assustador... Que babaquice...

— Ei! — protestou Zezinho em voz baixa — Não xinga!
Zezinho achou que aquele seria o ponto final da noite. Fi-

cou esperando o primo dizer seu “vou nessa”, levantar e voltar 
para a sua poltrona do lado da mãe. Era a consequência lógica 
depois de ter levado aquele susto. Mas, em vez de sair dali, Hu-
guinho disse:

— Conhece a História da Loura do Banheiro do ônibus?
Primeiro Zezinho encarou o primo. Depois, começou a rir. 

Teve de se segurar pra não fazer barulho, pois sua vontade era 
de gargalhar. Por fim, conseguindo se controlar, ele disse:

— Essa é a coisa mais ridícula que eu já ouvi na minha vida... 



28

Banheiro do ônibus...
— É sério cara! — Huguinho parecia chateado de verdade 

pela descrença do primo.
— Tá bom... 
Zezinho parou de rir. Limpou as lágrimas nos olhos.
— Não existe isso. Eu conheço a história da loura do ba-

nheiro. Mas qualquer coisa além disso... — ia começar a rir de 
novo, mas a voz irritada do primo o fez se controlar.

— É verdade sim!
Zezinho ouviu a irritação na voz do primo e resolveu dar 

uma chance para ele contar sua história. Queria ver se ele ia con-
seguir inventar algo legal.

— Ninguém sabe quem ela era. As poucas pessoas que a 
viram, sumiram. Só sabem que ela existe por causa de algumas 
postagens na Internet. Dizem que era uma passageira de um 
ônibus e que morreu na viagem. Acharam que ela estava dor-
mindo, só perceberam quando o ônibus chegou na parada final. 
Ela estava dura e fria que nem um pedaço de carne no freezer.

— Para com isso.
— E quem viu o fantasma dela depois disso ou sumiu ou 

ficou doido. Uma mulher que viajou pra Bahia fez o ritual no ôni-
bus uma vez. — abaixou mais a voz, aproximando-se do primo 
— Encontraram a coitada sem os olhos no banheiro... Foi o fan-
tasma que fez ela arrancar eles fora...

Zezinho cruzou os braços, encarando o primo. Lembrou-
-se do pai explicando como ficar vendo vídeos na internet não 
era bom pra crianças porque acabava com a imaginação e teve 
de concordar. Ele não lia tanto quanto o pai e a mãe mas seria 
capaz de inventar uma história muito mais assustadora do que 
o primo.

— Se você fala o nome dela no ônibus e não faz o ritual, ela 
vem atrás de você... — continuava Huguinho — E se a pessoa 
não completa o ritual, fica preso com ela pra sempre!

Zezinho preferiu ficar em silêncio. Que história mais idiota 
aquela...

— Tive uma ideia. — disse o primo — Vou fazer o ritual pra 
chamar ela. O que acha?

— Como você vai chamar uma coisa que nem existe?
— Existe sim! — Huguinho falou um pouco mais alto do 

que queria e olhou de novo por cima da poltrona. Zezinho adi-
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vinhou o que o fez olhar. Os roncos da sua tia, que era perfeita-
mente audíveis até poucos segundos atrás, tinham sumido. Se 
ela os visse com o celular dela, estariam encrencados.

Huguinho voltou a se sentar, dando um suspiro de alívio.
— Ela só mudou de posição. Mas tenho que ser rápido. E 

preciso da sua ajuda.
— Minha ajuda? Tá doido, pra quê?
— Eu vou ao banheiro fazer o ritual da Loura. Se pergunta-

rem, fala que eu estava passando mal. Com dor de barriga.
Enquanto falava, Huguinho guardou o celular no bolso do 

casaco. Os olhos de Zezinho registraram todo o movimento:
— E você vai devolver o celular antes, né?
— Claro que não! Vou precisar dele, cara.
Zezinho ficou encarando o primo sem entender.
— Eu vou filmar o ritual! E postar na internet. Vou ficar fa-

moso!
Huguinho levantou-se, e seguiu pelo corredor até a parte 

de trás do ônibus. e desceu para o primeiro andar.
Zezinho balançou a cabeça. O primo realmente não tinha 

nada na cabeça. Idade não significava nada mesmo. Puxou a ala-
vanca da poltrona e recostou-se. Era melhor dormir. Fechou os 
olhos e abraçou o livro. A mente vagou pelo dia seguinte. Estaria 
na casa da avó e poderia comer pão de queijo a vontade. A casa 
era humilde, mas eles tinham umas coisas muito legais. Tinham 
até uma banheira dessas antigas no banheiro. Será que a avó o 
deixaria tomar banho nela?

No banheiro.
Abriu os olhos, encarando a escuridão lá fora.
Huguinho tinha mesmo ido ao banheiro. Para fazer um ri-

tual. Aquilo era idiotice, mas, mesmo assim, era como se dedos 
gelados tivessem acabado de tocar sua nuca. Se encolheu no 
banco. Teve medo de olhar para trás e ver uma mulher loura e 
pálida sorrindo para ele.

Havia um display digital na frente do ônibus, indicando o 
horário e a temperatura no interior do ônibus. Já haviam se pas-
sado cinco minutos desde que Huguinho saíra. Quanto tempo 
devia demorar pra que o primo percebesse que estava bancan-
do o bobo?

O ônibus deu uma freada um pouco brusca demais e dimi-
nuiu a velocidade durante um pequeno trecho. Depois de alguns 
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segundos, voltou a acelerar para sua velocidade de cruzeiro. Co-
locou o livro na poltrona ao lado e olhou para trás mais uma vez. 
Os pais estavam na mesma posição. Já a tia estava totalmente 
inclinada para o lado, o rosto imprensado contra o vidro. Se o 
ônibus balançasse muito, ela ia acabar acordando.

Os olhos pulavam do relógio digital para a  porta do ba-
nheiro. E se alguma coisa tivesse acontecido? O primo estava em 
um espaço apertado, tentando fazer um ritual idiota e filmar ao 
mesmo tempo. Uma freada podia fazer com que ele se desequi-
librasse e batesse a cabeça.

Olhou o relógio de novo. O tempo parecia ter congelado. 
Sentiu um frio repentino. Lera em algum lugar que a aparição 
de fantasmas fazia a temperatura cair. Mas fantasmas não exis-
tiam.

O medo era seu companheiro de sempre. Talvez o primo 
tivesse razão e ele fosse mesmo um “molenga”.  O pai uma vez 
conversou com ele. Explicou que vampiros, fantasmas, zumbis 
e todos esses monstros não existiam. Eles só existiam na nossa 
imaginação. Era aí que estava o problema. A imaginação era a 
segunda casa dele. Zezinho tinha plena consciência de que sua 
imaginação era capaz de voar sem controle e que ela era ampla 
como o céu, talvez até maior. O preço de uma imaginação como 
essas era o medo.

Um dos poucos passageiros, um homem idoso, levantou-
-se de sua poltrona lá na parte da frente e caminhou apoiando 
as mãos no bagageiro até o fim do ônibus. Ficou quieto, obser-
vando o idoso passar. O homem não o notou. Ouviu o homem 
tentar a tranca duas vezes e voltar para o seu lugar resmungan-
do algo baixo.

Zezinho imaginou ter escutado um grito abafado, talvez 
uma risada. Teve certeza de que vinha do banheiro. O livro esta-
va bem apertado nas mãos, as palmas suadas como se estivesse 
com febre. Virava o pescoço tentando escutar alguma coisa, mas 
não tinha coragem suficiente para olhar na direção do banheiro. 
E se a porta se abrisse de repente e algo saísse de lá de dentro? 
Algo que não estava nem vivo e nem morto, que avançaria en-
tre os bancos do ônibus apontando um dedo ossudo na direção 
dele, se aproximando cada vez mais, cada vez mais.

Fechou os olhos, tentando se concentrar na respiração 
como o pai ensinou. Quando deu por si, estava roendo as unhas. 
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Afastou a mão rapidamente da boca, como se ela tivesse ganha-
do vida própria. Foi quando sentiu uma mão gelada tocar seu 
braço. Havia uma mulher parada ali do seu lado. Zezinho gritou.

—Que isso, José? Tá ficando maluco? — disse a mulher ain-
da sacudindo ele — Sabe onde seu primo se meteu?

A tia estava parada do seu lado. Os pais de Zezinho tam-
bém acordaram. Ele ouviu a voz do pai vindo da poltrona de trás:

— Ele deve estar no banheiro, Margarida. Já procurou por 
ele lá?

Margarida, a tia, piscou desorientada. Ainda não devia ter 
acordado totalmente. Zezinho ficou dividido entre o alívio da 
chegada dos adultos e o medo por estar metido naquela confu-
são.

A tia saiu pisando duro até o banheiro. Zezinho se levan-
tou, ficando de joelhos na poltrona. Tinha que avisar a tia de que 
Huguinho não estava sozinho no banheiro, mas não conseguia 
nem falar. O pai olhava a tia, mas os olhos da mãe estavam gru-
dados nele. Ela sabia que tinha alguma coisa errada acontecen-
do.

A tia mexeu na maçaneta da porta. Em seguida, bateu ao 
mesmo tempo em que gritava:

— Hugo! Hugo Gastão! Saia desse banheiro agora!
Zezinho se encolheu quando viu a porta se abrir lentamen-

te. Primeiro uma fresta, que desenhou uma linha de luz no fun-
do do ônibus. Nesse meio tempo, outros passageiros tinham 
acordado e olhavam para trás. A tia abriu a porta de uma vez e 
ficou parada na porta. Zezinho conseguiu ouvir o que ela dizia:

— Não acredito! Não acredito nisso!
Zezinho se encolheu um pouco, mas não conseguia desviar 

o olhar. Imaginou o primo lá dentro, caído de qualquer manei-
ra, o pescoço torcido, os olhos abertos como o dos mortos dos 
filmes na televisão. Ou, pior ainda. O banheiro podia estar com-
pletamente vazio.

A tia enfiou o braço dentro do banheiro. Quando o tirou, 
trazia Huguinho preso pela orelha.

— Quantas vezes eu já disse pra não pegar o meu celular? 
Quantas vezes, seu moleque?

Atravessou o corredor até sua poltrona. Zezinho viu que o 
primo ainda segurava o celular que foi arrancado de sua mão tão 
logo ele se sentou. A tia se jogou do lado dele, a cara emburra-
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da, bufando e guardando o celular no decote da blusa.
Zezinho olhava para o rosto do primo, que estava sério. 

Quando os olhos dois se encontraram, Huguinho deu o seu me-
lhor sorriso de moleque travesso e sussurrou uma coisa para o 
primo:

— Meu vídeo está na internet!
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