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Palavras ao luar

E

M MEADOS DE OUTUBRO DO ANO DE 2012, estava ouvindo um podcast (Nerdcast)
sobre o trabalho de escritor. Além dos apresentadores Alexandre Ottoni e Deive Pazos,
os autores Eduardo Spohr, exímio contador de histórias e autor d’A Batalha do

Apocalipse, e Fabio Yabu, o perturbado pai do medo de cuja pena sangrenta saiu Branca dos
Mortos e os Sete Zumbis e Outros Contos Macabros, discorriam sobre os problemas, as
recompensas e as motivações para escrever um livro.
Ao final do episódio, fiquei a pensar sobre as dificuldades para conceber uma história
interessante o suficiente para ser transcrita num livro.
Ainda naquela época, por ser fã de obras literárias de terror, sentia-me incomodado ao ver
Bram Stoker ceder espaço a Stephenie Meyer nas prateleiras das livrarias. Tinha imensa
vontade de continuar lendo obras que falassem sobre os monstros sanguinários que me
aterrorizavam na juventude, e não sobre adolescentes emocionalmente perturbados e
personificados numa roupagem que apenas emula a fantasia mitológica, sem, contudo,
respeitar-lhe a sua natureza essencial. Não que eu menospreze uma obra que trouxe tantos
jovens (e alguns adultos) para o mundo da literatura, mas, claramente, eu não sou o públicoalvo da saga Crepúsculo.
De toda sorte, um embrião de uma história nasceu dessa vontade de conhecer novas obras
de terror. Em casa, liguei o computador, escrevi o que seria o título da obra (A Maldição) e,
pretensiosamente, acrescentei: Capítulo 1.
Depois de singelos quatro parágrafos com um total ridículo de apenas 113 palavras (com o
título e a indicação do capítulo incluídos nessa conta), a coisa travou. Não o computador, mas
minha narrativa.
Nenhuma outra palavra foi acrescentada até que, pouco mais de um ano depois, comentei,
por telefone, sobre aquela ideia inicial com meu filho, um adolescente contando com 16 anos
naquele período. Não mais que quinze minutos depois de encerrada a ligação, recebi dele um
arquivo de texto contendo um pequeno conto aproveitando e subvertendo minha ideia.
Era isso! O desafio estava lançado. Se ele era capaz de elaborar uma narrativa criativa e
interessante — ainda que sucinta — em tão curto espaço de tempo, eu não poderia desistir tão
facilmente da minha história.
Dei reinício aos trabalhos e, muitos e muitos meses depois, coloquei o ponto final na
presente história.
Essa é a obra que, segundo minha preferência estritamente personalíssima, eu gostaria de
ter lido. Talvez a qualidade do resultado final seja algo duvidosa, mas o processo de converter
as ideias de tal narrativa em palavras foi uma experiência deveras divertida. Talvez, o velho
brocardo popular seja verdadeiro: não interessa o destino, o importante é curtir a viagem.
Por fim, gostaria de acrescentar que, considerando que este livro nasceu a partir de uma
conversa num podcast, vi-me compelido a usar bordões e criar personagens inspirados nas
estrelas da podosfera brasileira, esse admirável repositório de horas e horas de material
divertido, educativo e absolutamente gratuito.
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Essa obra é um sincero agradecimento e uma singela homenagem a esse contingente de
denodados produtores de conteúdo.
Seja bem-vindo à alcateia e boa leitura!
Londrina, 24 de setembro de 2015 (quinta-feira) – 1º dia do ciclo da lua cheia.
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Proteção ao lobo

Q

UANDO COMECEI A PESQUISAR AS CARACTERÍSTICAS físicas e o comportamento do
lobo para me auxiliar na descrição das ações da alcateia de lobisomens, deparei-me com
alguns sites e trabalhos acadêmicos que estudam o risco de extinção de várias espécies

desses belos animais.
O cenário atual é desalentador.
Enquanto a cultura celta adorava o lobo, os cristãos o condenavam. Surgiram histórias e
lendas em que o lobo mau é um pérfido e insaciável devorador de homens.
Junte-se a isso a disputa entre a espécie humana e a lupina pelo mesmo território, e temos
a receita para o desastre. A ocupação progressiva e ininterrupta das terras antes utilizadas
como áreas de caça, obrigou os lobos a procurar alimentos onde quer que os encontrassem.
Normalmente, nos pastos criados e vigiados pelos homens.
Embora minhas obras explorem a parte da mitologia associada ao perigo do lobo, não tenho
intenção de perpetuar o equívoco, mas, pelo contrário, tentarei ajudar a dissipar esse
preconceito odioso.
Para tanto, gostaria de divulgar o trabalho do Grupo Lobo (site: http://lobo.fc.ul.pt), uma
Organização-Não Governamental de Ambiente, sediada em Portugal, e que mantém o Centro de
Recuperação

do

Lobo

Ibérico.

Acessem

e

curtam

a

página

do

Facebook:

https://www.facebook.com/pages/Grupo-Lobo-Associacao-para-a-Conservacao-do-Lobo-e-doseu-Ecossistema/129751843000 e façam as suas doações para auxiliar na manutenção deste
maravilhoso projeto de conservação ambiental. É possível até adotar um lobo!
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Dedicatória

Aquela que me gerou foi e é meu eterno
ponto de partida, mas sempre me perco nas
estradas do mundo porque minha bússola oscila
entre dois nortes. A estes amores dedico esta
obra: minha mãe, meu filho e minha esposa.
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Fato ou Ficção?

“O

S VESTÍGIOS DEIXADOS SÃO DE FATO BASTANTE numerosos e apesar de, como o
dodó e o dinórnis, o lobisomem pode ter-se extinguido em nossa era, ainda assim,
deixou

seu

selo

na

Antiguidade

clássica,

pisou

profundamente

as

neves

setentrionais, atropelou rudemente a gente da Idade Média e uivou entre sepulcros orientais.”
(BARING-GOULD, Sabine. O Livro dos Lobisomens, 1865).
“O que havemos de dizer sobre os lobisomens? Há lobisomens que percorrem as aldeias
devorando homens e crianças. Como os homens dizem a seu respeito, eles correm a pleno
galope, ferindo os homens, e são chamados ber-wölff, ou wer-wölff. Perguntais a mim se sei
algo sobre eles? Respondo que sim. São aparentemente lobos que devoram homens e crianças.”
(von KEYSERSPERG, Johann Geiler. Die Emeis. Dis ist das Büch von der Omeissen, und durch
Herr der Künnig ich diente gern. Und sagt von der Eigenschafft der Omeissen, und gibt
underweisung von den Unholden oder Hexen, und von Gespenst, der Geis, und von dem
Wütenden Heer Wunderbarlich, sermão proferido em Strassburg, 1508).
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Introdução

D

ESDE MUITO ANTES DA FATÍDICA NARRATIVA DE Stevenson, o conto da dualidade
de personalidades disputando um mesmo corpo vem fascinando a humanidade. Como
seria o desenrolar dos eventos quando duas mentes de diferente índole assumem

alternadamente o comando de um só corpo?
Seja em seu aspecto mais sombrio, seja em seu tom esverdeado mais pop, o dilema de “O
Médico e o Monstro” desafia o caráter mais inflexível. Como nos portaríamos ao perceber que
nossa própria consciência tornou-se um mero apêndice inerte, ou pior, um mero espectador
inerme de uma história de vida (ou morte) que se desenrola ao alcance de nossa percepção,
mas ao alvedrio de nossa interferência?
Para aquele que é algemado no banco do passageiro, resta a angústia de não poder (ou não
saber como) mudar o rumo de acontecimentos que se avizinham com a inevitabilidade do
inseto esmagado contra o para-brisa do carro.
Imagine-se ser forçado a adormecer e ceder o volante de um veículo que se desloca em alta
velocidade a um motorista que vai desviá-lo de encontro a um muro. Você quer manter a
lucidez para poder frear, mudar a direção, mas encontra-se fadado a cair na escuridão para
despertar somente após o desastre.
Chega-se, pois, à conclusão de que duas mentes distintas e antagônicas não podem conviver
pacificamente num mesmo corpo, sob pena de uma das vidas ser destruída e soterrada sob os
resultados nefastos dessa inconciliável coexistência.
Esta é a história da disputa entre o homem e a fera. E, no final, só pode haver um.
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Capítulo 1 – O despertar
28/Jul/2015 (terça-feira)
1º dia do ciclo da lua cheia

C

ONFUSÃO. CACOFONIA. UMA MIRÍADE DE ODORES SE mesclando na escuridão.
Cheiros que ele conhece de longa data misturando-se com fragrâncias inéditas ao seu
olfato. Os demais sentidos ainda estão entorpecidos. Os membros, paralisados e

dormentes. Este é o momento que ele mais odeia. O Despertar.
Vagarosamente a penumbra da inconsciência se afasta, descortinando o véu da realidade.
Ele acorda exausto, dolorido e sentindo-se derrotado.
É sempre assim! — pensa com rancor. Esse é um dos fardos da maldição que ele carrega.
Aos poucos, o animal percebe a dor que lhe perpassa o corpo, como uma avalanche infinita de
agulhas em brasa. Ainda deitada em posição fetal, a fera luta contra a vontade de permanecer
imóvel até que cesse o martírio da recente transformação. No entanto, sabe que precisa se
levantar e pôr-se em guarda.
A criatura bestial estica lentamente cada um dos membros, alongando os músculos e
acompanhando cada movimento com um baixo grunhido sentido. Embora tenha vontade de
urrar, revelando ao mundo a dificuldade da tarefa posta em execução, o monstro contém o
impulso. Ela tenta se colocar em pé, mas falha miseravelmente caindo sobre suas quatro
patas, retorcendo-se em intenso sofrimento. As garras inicialmente arranham o cimento até
encontrar o solo macio, abrindo sulcos que liberam minúsculos bolsões de petrichor,
espargindo o familiar aroma de terra molhada.
Além das dores musculares, outro obstáculo limita sua movimentação. O demônio profano
sente o aperto dos trapos espalhados por sobre seu corpo. Tecidos impregnados com um cheiro
que, num só momento, é e não é o seu.
Com o pingar dos segundos que aparentam durar uma eternidade, ele recupera o controle
de cada um de seus membros. Um a um. Pouco a pouco. Embora a dor seja excruciante, sua
capacidade de recuperação não é menos notável. Com o autocontrole voltando paulatinamente,
a criatura rasga os restos das roupas que ainda insistem em se grudar ao torso, ficando,
enfim, completamente livre das amarras humanas!
Respirando lentamente e com dificuldade, o licantropo retoma suas forças e sua mobilidade,
finalmente sentindo-se capaz de se pôr em pé. Sua altura prodigiosa é capaz de assustar até o
mais corajoso caçador e enganaria aqueles que, porventura, tivessem antevisto apenas o
13

animal com a postura contraída e colocado sobre as quatro patas. Ao ficar ereto, o tronco
hirsuto e musculoso do lobisomem se expande, revelando uma espantosa criatura
antropomórfica: uma silhueta corporal que lembra um gigantesco ser humano, com exceção da
longa cauda e das pernas cujo desenho ainda guarda estrita semelhança com as patas
traseiras de sua ancestralidade animal, o canis lupus signatus.
Por outro lado, ao arriscar uma olhada de mais perto, a visão de uma cabeça extremamente
volumosa coroada com uma grande cabeleira e um par de orelhas triangulares e pontiagudas,
além de uma poderosa mandíbula protuberante encimada de um focinho pronunciado, não
permitem confundir a hórrida entidade com um ser humano. Sua pelagem escura tem a cor
castanha, apresentando no dorso uma lista negra que se estende da nuca ao final da cauda.
Ao seu redor, uma fina película de vapor o envolve, resultado da contraposição do clima frio
ao corpo hipertérmico do lobisomem.
Num rápido exame, ele aponta o focinho em direção ao céu e aspira profundamente o ar da
noite para se localizar e determinar eventuais perigos à espreita. Assim como o olfato, os
demais sentidos da criatura também são mais desenvolvidos, mais sensíveis, embora
temporariamente reduzidos pelo recente e turbulento despertar. Ele já conheceu outros
predadores. Alguns são aliados, outros não. Alguns são fortes, outros são numerosos, mas
todos são capazes de representar um perigo à sua sobrevivência.
Terra úmida, mato recém-cortado e algumas árvores são os cheiros mais próximos. Nenhum
perigo imediato foi revelado pelos odores captados. O fedor pungente de urina e fezes de
animais menores destaca-se ao faro.
Utilizando a visão que se adapta à noite, como convém ao animal de hábitos noturnos, a fera
esquadrinha a escuridão à sua volta, reconhecendo o território e percebendo estar em um local
ermo, ligeiramente distanciado das casas e edifícios que rodeiam aquele pequeno perímetro
parcamente arborizado. O lobisomem se encontra numa praça na cidade de Londrina chamada
pelo apelido de Zerão em razão de seu formato ovalado. Um pequeno espaço de verde com
árvores altas, vegetação rasteira, um amplo gramado e duas quadras cimentadas, encravado
no centro da cidade.
Junto ao leito do pequeno riacho onde ocorreu a transformação, a fera toma consciência de
que se encontra, novamente, cercada pelas construções com luzes artificiais que, até com sua
visão acurada, ofuscam o brilho das estrelas. O licantropo está em território hostil, longe das
árvores abundantes de uma floresta ou de um mero matagal, que são seu habitat natural.
Apesar das dores lancinantes e da tontura provocada pelo excesso de informações que seu
cérebro busca processar, a criatura tenta caminhar, mas é vencida pela vertigem, tombando de
encontro ao chão. A dor em seu estômago aumenta repentinamente e ele sente o latejar de seu
esôfago preparando-se para expelir todo o conteúdo estomacal semidigerido: pães, vegetais,
frutas e apenas um pouco, somente um pouquinho intoleravelmente diminuto, de carne. A fera
caliginosa sabe que precisará conseguir comida de verdade. Uma quantidade generosa de
carne para saciar sua fome e satisfazer seu apetite voraz. Mas, antes, precisa livrar-se daquilo
que a aflige.
As convulsões, então, aumentam, provocando intesos espasmos, até que o líquido quente e
malcheiroso que se alojava em suas entranhas sobe pela garganta e é arremessado ao chão
num jato multicolorido com predominância da cor verde. Uma pasta espessa composta de
restos de folhas de alface, arroz, tomate, beterraba e outras folhas, frutos e raízes — que
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compõem o banquete de uma vaca, um cavalo ou qualquer outro ser nas escalas inferiores da
cadeia alimentar, e não o repasto digno de um predador — é depositada no espaço à sua
frente, entre seu corpo e um banco de concreto.
O monstro lupino respira com dificuldade em arquejos curtos, ainda não totalmente livre do
enjoo.
Um novo regurgitar expulsa o resto da porcaria que ainda lhe ataca o estômago,
sobressaindo em sua língua um toque ácido, levemente picante.
Imediatamente, o lobisomem torna a olhar para o céu noturno à procura da posição do
pequeno disco prateado. A lua cheia, parcialmente escondida por nuvens escuras, indica, pela
sua trajetória orbital, a proximidade da meia-noite.
— Ladrão maldito! — é o insulto que cruza sua mente enquanto um nó dolorido lhe aperta a
boca do estômago. — Dessa vez, sua beberagem não conseguiu atrasar minha chegada!
Depois de vomitar todo o conteúdo estomacal, o monstro metamórfico percebe o
desaparecimento de grande parte de sua fraqueza anterior. A náusea que lhe limitava os
movimentos e entorpecia parcialmente seus sentidos aguçados é substituída pelo ímpeto
atávico de se alimentar.
A fome o envolve como uma amante antiga e familiar, abraçando todo seu corpo e fazendo
surgir uma irrefreável vontade de saciar seus instintos primevos. O licantropo anseia não
somente pela carne que lhe arrefecerá o vazio na barriga, mas também pelo sabor cúprico do
sangue quente da presa a escorrer por sua boca, encharcando o pescoço.
Obedecendo ao desejo imperativo que lhe é inerente, a fera torna a se erguer sobre as patas
traseiras, farejando o ar a fim de perscrutar os arredores na tentativa de localizar uma presa
apetecível.
As lendas referentes aos hábitos alimentares da sua espécie ditam que os lobisomens têm
especial predileção pela carne humana. Na verdade, esta espécie de predador consome
qualquer animal, racional ou irracional, grande ou pequeno. Os animais de maior porte são
preferíveis aos pequenos pela maior quantidade de carne oferecida, bem como por darem
menos trabalho no momento da caça — os animais menores são excessivamente medrosos,
rápidos para empreender fuga e encontram refúgio em diversos locais não alcançados pelas
garras lupinas. Se a escolha da presa for entre um coelho e uma vaca, fica-se com a vaca.
Por sua vez, a grande frequência do ataque aos humanos decorre do simples fato que esta
presa encontra-se em qualquer localidade e com maior abundância. A caça selvagem a que os
licantropos estavam acostumados no Velho Continente está incrivelmente escassa. O mesmo
acontece em toda a América e no resto do mundo. A fauna abundante que permitia o sustento
tranquilo dessas criaturas não mais existe. Em contrapartida, os seres humanos encontram-se
disponíveis no cardápio de qualquer local, isolados em pequenos grupamentos rurais ou
reunidos em grandes aglomerados urbanos. O elevado número de pessoas desaparecidas
registrados nos boletins de ocorrência da polícia não são apenas obra do acaso.
Dos odores trazidos pelo gelado ar noturno, destaca-se um suave perfume adocicado
mesclado pelo cheiro inconfundível dos hormônios femininos secretados durante a gestação.
Tal combinação de aromas faz o lobo salivar.
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Dentro da espécie humana, os lobisomens voltam especial atenção às mulheres em estado
final de gravidez. Embora consumam a integralidade do corpo humano, o licantropo costuma
começar a devorar a vítima pelas entranhas. Geralmente, as vísceras são ingeridas em primeiro
lugar para atender ao peculiar paladar da criatura. Não é de se estranhar, portanto, a
particular preferência pelas grávidas. O ataque a uma fêmea prenhe tem duas vantagens: de
um lado, seu estado físico dificulta a escapatória e faz com que oponha menor resistência,
facilitando o ataque do animal; de outro lado, há o prêmio a ser saboreado. Embora o
lobisomem aprecie o sabor das tripas em geral, o feto, nos últimos meses da gravidez,
representa uma iguaria ímpar, um misto delicioso de carne tenra e ossos macios — a versão
baby beef na licantropia.
Por sorte ou por interferência do destino, uma mulher grávida caminha em direção à praça.
Esta noite, o atalho para chegar mais cedo em casa terá um alto custo...

Sandra pensa que a pessoa que aconselha a caminhada como exercício ideal para as
gestantes nunca experimentou o peso extra dos últimos meses da gestação. Além do volume
que ela carrega no ventre esticado, seu corpo todo está inchado e sua forma física silfídica, que
arrancava olhares de admiração de muitos rapazes (e de inveja da maioria das outras moças),
parece-lhe um sonho distante.
Cansada de um dia de trabalho, ela pensa nas tarefas domésticas que ainda tem pela frente
e arruma a touca vermelha de lã que lhe escorrega da cabeça. Mãe solteira que vive sozinha,
Sandra tenta melhorar de vida, arriscando um destino melhor que aquele partilhado pelos
outros membros de sua pobre família, que se resignaram a permanecer na pequena cidade
onde nasceram, com poucas oportunidades de trabalho e nenhuma perspectiva de ascensão
social.
Ainda que surpreendida com a gravidez não planejada, Sandra continua a perseverar na
busca de seus sonhos.
Naquela noite fria de final de julho, o cansaço e a pressa de encontrar o abrigo do lar
modesto fazem-na decidir cortar caminho e, em vez de encarar o trajeto mais longo
contornando o logradouro público, a jovem opta pelo precário e mal iluminado atalho. Sua
decisão parece-lhe extremamente razoável, pois a trilha encurtada passa pelo meio de um
punhado de árvores que, mesmo com fraca iluminação pública na orla da praça, não apresenta
qualquer obstáculo.
Ao atravessar a rua que circunda o Zerão, uma vibração se faz sentir no interior de sua
bolsa, acompanhada com o pegajoso refrão de uma música viralizada pela internet: “♪ Ai, se
eu te pego, ai, ai, se eu te pego... ♫ Delícia, delícia, assim você me mata!”.
Sem diminuir o ritmo, Sandra saca o pequeno celular e, olhando rapidamente no visor do
aparelho, atende à chamada.
— Oi, mãe — ela cumprimenta sem diminuir o ritmo dos passos.
— Oi, filha. Onde cê tá? — indaga Dona Cremilda, deixando um leve traço de preocupação
vazar pelas palavras.
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— Já estou indo pra casa, mãe — ligeiramente ofegante, Sandra responde com rispidez. —
Mais dez ou quinze minutos e já chego lá — conclui, esperando ter colocado um ponto final no
colóquio.
— Tá bom, filha. Só liguei para saber se tá tudo bem com meu netinho — acrescenta com
voz langorosa.
Um carro, com os faróis baixos acesos, passa lentamente na rua adjacente à praça no
momento em que Sandra inicia a passagem pela trilha do atalho. A luz do veículo ilumina por
um breve relance o trecho em que a iluminação dos postes não alcança o caminho.
Sandra procura disfarçar a ligeira preocupação que lhe assalta pensando que nada de
errado pode acontecer em tão curto espaço. Uma suave brisa noturna passeia por entre as
árvores, fazendo farfalhar a folhagem das copas e acariciando a nuca da jovem com um toque
gélido. Um arrepio perpassa sua espinha e ela não consegue afirmar se a sensação se deve
exclusivamente ao vento noturno. Sandra coloca um cacho solto de cabelo atrás da orelha,
gesto recorrente sempre que se encontra apreensiva, mas busca um tom de voz leve e relaxado
para tranquilizar sua interlocutora.
— Ai, mãe! A senhora se deu ao trabalho de ligar a essa hora só para isso? — questiona
fazendo um muxoxo. — O médico disse que demora mais duas ou três semanas. Não se
preocupa, não — declara com segurança.
— Ah, Sandrinha... — Dona Cremilda recrimina a filha com um tom magoado. — A gente
nunca deixa de se preocupar com os filhos, num importa a idade ou a distância. Você logo vai
sabê como é... De mais a mais, só queria saber se tava tudo bem. Vê se descansa, minha
minina.
Sandra pensa ter vislumbrado uma sombra passar pelas árvores, numa trajetória paralela à
sua, mas a conversa com a mãe a distrai.
— Pode deixar, Dona Cremilda. Quando tiver novidades, eu te ligo. Deixa eu prestar atenção
no caminho para não cair nem tropeçar em nada.
— Você tá de novo vortando sozinha a pé pra casa? — Dona Cremilda dispara, sem
conseguir disfarçar a crítica embutida na pergunta.
— Estou, mãe. Não se preocupa, já estou quase lá — Sandra responde tentando disfarçar o
aborrecimento que sente.
Apesar do carinho revelado pela preocupação materna, a jovem se ressentia da suposta
sabedoria materna que sempre tentava dissuadi-la de todas as suas escolhas de vida. Se fosse
ouvir os conselhos da mãe, Sandra sequer teria saído de sua cidade natal. Assim, sem dar
espaço para o início de uma longa e tediosa peroração sobre os perigos da cidade grande,
Sandra se despede.
— Um beijo, mãe. Depois eu volto a te ligar...
— Um beijo, filha — resigna-se Dona Cremilda.
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O caçador noturno avalia o rumo de sua presa e, encontra o melhor local de ataque, longe
das luzes amareladas das lâmpadas de vapor de sódio dos postes de iluminação pública e dos
olhos de eventuais testemunhas. Silenciosamente, como só as criaturas nascidas para caçar
são capazes de se movimentar, ele corre pelo interior da praça, tomando dianteira e
escondendo-se atrás do grosso tronco de um ipê-roxo, fazendo com que seu contorno
sobrenatural se confunda com as sombras. A respiração lenta e compassada do lupino solta
pequenas lufadas de vapor no ar da noite, mas nada que possa alertar a mulher sobre a sina
que se aproxima.
Com a atenção voltada ao som dos passos que se avizinham e do cheiro adocicado do
perfume feminino que se intensifica, o lobisomem contrai os músculos das pernas e permanece
com as orelhas levantadas e direcionadas para a origem do barulho ritmado. Um baixo rosnado
de satisfação faz vibrar o peito do lobisomem.
Quando o vulto da vítima se encontra no raio de alcance de seu salto, um par de olhos
fosfóricos e flamejantes se acende na escuridão e o predador implacável dispara contra a
mulher.
Sandra se vira instintivamente, seguindo o conselho de um sexto sentido atribuído ao
gênero feminino, mas é tarde demais. O choque dos corpos faz com que o ar escape dos
pulmões da presa, sufocando o grito nascido do horror.
Ao ser derrubada, a mulher tenta inutilmente afastar o agressor com os braços, mas sua
força é insuficiente para sequer sustentar a pesada criatura, e, antes que consiga recuperar o
fôlego para gritar por uma ajuda que nunca chegaria a tempo, um poderoso torno de maxilar e
mandíbula com dentes pontiagudos se fecha sobre seu pescoço, torcendo-o até que o estalo
como de um galho seco se faz ouvir.
O gosto de cobre derretido se espalha pela língua da fera. A adrenalina disparada no
momento do ataque ainda se encontra no sangue da mãe-que-não-será quando uma garra
peluda abre-lhe o ventre a partir do esterno.
Diferente da estória clássica, não é o lobo que é eviscerado. O talho rompe diversas camadas
de pele, gordura e músculos até deixar exposta a bolsa amniótica e o feto que ainda se agarra à
vida. Sem hesitação ou remorso, o licantropo arranca-o da carcaça abatida, mastigando o
pequeno ser que rapidamente se transforma em pedaços sangrentos de carne, deixando rubro
o focinho e os cantos da bocarra animalesca. A trituração dos frágeis ossos fetais faz com que o
paladar do lobisomem se perca em intenso deleite ao sentir o sabor levemente untuoso do
líquido gelatinoso da medula óssea.
Após saciar o primeiro impulso carnívoro, o lobisomem arrasta o corpo inerte para longe da
trilha em direção a um conjunto mais cerrado de árvores, próximo ao leito do riacho onde
despertou há poucos minutos, e, uma vez nesse abrigo improvisado, termina calmamente seu
banquete macabro. Sem pressa, a criatura arranca nacos generosos dos intestinos,
desenrolando-os de dentro da barriga aberta de Sandra. Na sequência, o fígado, o estômago e
todo o resto do aparelho digestivo são consumidos com volúpia.
Depois de saborear tranquilamente o que restou das vísceras da mulher, o lobisomem inicia
o processo brutal de ingestão completa da presa.
Os pequenos ossos das mãos e dos pés estalam como salgadinhos crocantes quando
mastigados pela bocarra sobrenatural. Depois de consumir a carne, o predador passa a roer
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prazerosamente os ossos, procedimento necessário para repor o cálcio utilizado na modificação
esquelética ocorrida no momento da transformação arcana.
Sem deixar traços que identifiquem o ataque recente, a criatura alcança dois objetivos:
alimentação plena e manutenção do segredo da sua existência. Antes mesmo que lhe seja
ensinado, o licantropo possui um sentido atávico de preservação que lhe aconselha a disfarçar
e ocultar o que ocorre durante sua caça.
Terminada a lúgubre refeição, o lobisomem sabe que deve procurar um local afastado das
construções humanas. Seu faro indica um caminho arborizado lindeiro ao riacho. Não será a
primeira vez que se utilizará daquela trilha para escapar para os braços da natureza.
Mas, antes de empreender a fuga, com o estômago cheio e inebriado pelo aroma penetrante
do sangue fresco, ele empina seu focinho para a lua cheia e uiva longamente em cumprimento
ao astro que lhe orienta a vida.
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Capítulo 2 – O adormecer
29/Jul/2015 (quarta-feira)
2º dia do ciclo da lua cheia

E

NCOSTADO AO TRONCO DE UMA GRANDE árvore, Alexandre desperta ao primeiro
brilho da aurora de róseos dedos, antes que os raios do sol venham revelar sua nudez.
Não sendo a primeira vez que acorda depois de uma noite que trocou de lugar com seu

alter-ego, o Sr. Scavarelli sabe que a primeira medida a ser tomada é buscar suas roupas.
Depois de algumas situações vexatórias em que desfilou seminu por bairros afastados,
Alexandre Scavarelli aprendeu que deveria estocar algumas mudas de roupas em locais
estratégicos. Embora os filmes retratem de forma diferente, não é tão fácil quanto se possa
imaginar furtar roupas penduradas em varais que sirvam no tamanho, sejam do gênero
adequado (pois um homem trajado com um vestido talvez chame tanta atenção quanto um
pelado) e respeitem uma combinação minimamente aceitável nos quesitos de modelo e cor que
não façam com que seu usuário pareça um louco ou um palhaço que caiu do caminhão do
circo.
O lobo é um animal territorialista e sua versão mitológica também herdou esta
característica. Assim, Alexandre sempre acaba acordando dentro de uma região delimitada. Por
ser uma grande área (que engloba o território de quatro municípios lindeiros), o diligente e
precavido Sr. Scavarelli deixou penduradas em diversas árvores, próximas ao local em que
costumava acordar após as primeiras transformações, um saco de lona impermeável com
roupas, um celular pré-pago e uma pequena quantia de dinheiro. Desta forma, ficava
solucionado o problema da volta para casa.
Ao puxar pela memória os eventos da noite anterior, Alexandre se recorda de que não logrou
sair da cidade antes da grotesca metamorfose. Ao perceber que não alcançaria o local escolhido
de costume, mastigou e engoliu algumas folhas azuis de acônito antes de sair de casa na
esperança de retardar, tanto quanto fosse possível, o momento da transfiguração.
A julgar pelos esparsos fragmentos de memórias das mortes provocadas em sua forma
lupina, Alexandre não teve qualquer êxito em seu intento.
Sem se incomodar com tais pormenores, ele se entrega à tarefa de localizar o saco de
roupas. Embora tal atitude leve e descontraída possa causar estranheza às pessoas mais
sensíveis, o fato é que duas coisas explicam tal proceder.
De um lado, cabe registrar que, ainda antes do início das trocas de pele provocadas pela lua
cheia, Alexandre já apresentava um caráter individualista, excessivamente reservado, quase
recluso, e com um pequeno — ou, talvez, não tão pequeno assim — traço de misantropia.
20

A MALDIÇÃO DO LOBISOMEM
Clecius Alexandre Duran
Nutria um grande apreço pelo conceito de Humanidade, mas desprezava praticamente todos os
seres humanos à sua volta. Considerava a si mesmo um grande humanitário, mas não
suportava ficar na presença das pessoas simples que constituíam mais de noventa e nove por
cento do gigantesco rebanho humano e a quem ele zombeteiramente chamava de “fauna local”.
Vivia feliz e irrefletidamente este paradoxo. Desta feita, as mortes das vítimas do lobisomem
não pesavam em sua consciência.
Por outro ângulo, as consequências daqueles abates, sob as presas aguçadas do lobisomem,
não o atingiam. Alguns acidentes, ocorridos nos primeiros meses de transformação,
ensinaram-no a se esquivar de um pequeno efeito colateral destas mortes: quando em sua
forma humana, o licantropo é perseguido pelos fantasmas, espíritos ou como se queira chamar
a entidade incorpórea das pessoas ceifadas pela fome lupina. E a extensão do período e o grau
de interação com os espectros variam de acordo com a proximidade da vítima com seu algoz.
Assim, a morte de um desconhecido ocasiona um mero e passageiro vislumbre distante de seu
fantasma, enquanto o ato de ceifar a vida do porteiro do prédio com que mal trocava duas
palavras a cada semana acarretou, mais que um mero incômodo, a companhia diuturna de um
espírito agressivo e acusador que paulatinamente foi se tornando mais diáfano e distante ao
longo de uma quinzena. Quinze dias convivendo com o fantasma de sua primeira vítima, que
reclamava incessantemente da abreviação da existência que, segundo ela própria, ainda devia
ser longa e produtiva.
Desta forma, ao identificar ao longe o espírito da mulher grávida que lhe serviu de lauto
repasto, Alexandre limita-se a exibir um sorriso sardônico e acenar para o espectro que já se
encaminhava para a outra vida. Não havia motivo para aborrecimentos ou remorso. Todo
mundo morre. Aquela morte, pelo menos, serviu para acalmar a sanha assassina do seu
companheiro peludo.
Mas Alexandre sabe que o bem-estar propiciado pela satisfação do apetite lupino não durará
muito. Enquanto não mudar a fase lunar, a lua cheia provocará o acirramento de seu
comportamento violento. Mesmo durante o dia, ele luta com todas as forças para controlar a
raiva colérica e à flor da pele que passa a acompanhá-lo neste período do mês, numa paródia
da TPM, uma versão licantrópica da fúria e mau humor latentes.
Já vestido e calçado com um tênis confortável, Alexandre saca o celular e liga o aparelho.
Fora da área de cobertura e, portanto, sem táxi. Acostumado a percorrer longas distâncias, ele
dá de ombros, põe os fones de ouvido, seleciona “Bring Me To Life” no visor do aparelho e
começa o treino matinal correndo em direção à cidade que se vislumbra ao longe. Durante a
corrida, a voz sensual da vocalista do Evanescence faz Alexandre soltar as rédeas de seus
pensamentos, deixando a mente flutuar num estado semelhante à meditação. Neste momento,
divaga a respeito das vantagens de sua condição.
Desde

que

começaram

as

transmutações,

sua

qualidade

de

vida

aumentou

consideravelmente. Conquanto não fosse imune às enfermidades, seu estado de saúde
melhorou sobremaneira e, somente em raras ocasiões, tornara a ficar doente. Notava, também,
que, depois que começou a dividir as noites de lua cheia com o lobisomem, seu envelhecimento
tivera o ritmo praticamente interrompido. Já contava mais de quarenta anos, mas sua
vitalidade era muito superior à de seus coetâneos e sua aparência jovial não lhe denunciava a
verdadeira idade.
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Além disso, os pequenos ferimentos que sofrera depois do advento do lobisomem saravam de
forma acelerada em sua forma humana e eram completamente eliminados nas noites de lua
cheia. Embora sua cicatrização humana não pudesse ser comparada ao fator de cura dos
heróis de quadrinhos, a completa eliminação dos danos físicos enquanto na pele do licantropo
não deixava nada a dever à capacidade de regeneração do velho Carcaju.
Se a nova vida, por um aspecto, havia eliminado os danos físicos, por outro, deixara uma
cicatriz dolorosa e invisível em seu coração. Sua condição peculiar nas noites de plenilúnio o
levara a deixar sua oferenda no frio altar da Igreja de Dante. As ausências forçadas e sem
explicação desencadearam um rompimento amoroso que ele se esforçava — sem resultados
satisfatórios — para manter apenas no passado.
Antes que a amargura dessa perda possa emergir e turvar-lhe a vista com as lágrimas
represadas, Alexandre afasta este pensamento.
Quase sem perceber, ele adentra em área já servida de telefonia celular. Novamente toma do
aparelho e digita os números do telefone de um taxista conhecido e que não se interessava o
suficiente pelos clientes para lhes fazer perguntas inconvenientes ou constrangedoras.
Uma rápida passada em casa para um banho quente, e ele estará pronto para enfrentar o
tedioso dia a dia das suas tarefas profissionais.
Enquanto aguarda a chegada de sua carona, ele coça uma cicatriz em seu ombro e se
lembra da mordida sofrida há onze anos e que iniciou essa nova fase de sua vida.
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Capítulo 3 – A concepção
1º/Mai/2004 (sábado)
1º dia do ciclo da lua cheia

A

LEXANDRE TINHA POUCOS AMIGOS E SOMENTE UM que remontava à época da sua
infância. Essa era a principal razão que o fizera viajar mais de quinhentos quilômetros
até o interior do Mato Grosso do Sul para o casamento de José Raimundo.

Embora a vida dos dois tivesse tomado rumos bastante distintos, o vínculo de amizade —
forjado no decorrer dos recessos escolares nos primeiros anos da alfabetização até a conclusão
da faculdade — tinha sobrevivido ao tempo e à distância. Naquele tempo, José morava no
litoral do Estado de São Paulo, na cidade de Praia Grande, local de veraneio onde Alexandre
passava as férias de sua juventude. As pipas e as outras brincadeiras de crianças foram
substituídas pelas primeiras tentativas de paqueras com as meninas que passeavam pela
praia, passando pelos namoricos passageiros e inconsequentes com as moças caiçaras (“Amor
de Baixada não sobe a serra”, como diziam os mais velhos) e todas as tribulações que
acompanham a adolescência. O companheirismo de todas as horas consolidou esse elo
inquebrantável que os unia.
O casório seria realizado em Douradina, município onde moravam os familiares da noiva.
Pela longa distância de sua cidade natal no distante litoral paulista e pelas dificuldades
financeiras da pouca família que restara a José, Alexandre era o único convidado presente do
lado do noivo.
— Poxa, cara! Você não sabe o quanto significa para mim a sua presença — declarou com a
voz embargada, com uma mão pousada no ombro de Alexandre.
— Você está se amarrando mesmo, xará? — Alexandre gracejou para tentar disfarçar a
própria emoção. — É claro que eu não perderia essa ocasião por nada nesse mundo. Afinal,
quem diria que você encontraria uma mulher nesse mundão de Deus disposta a se casar
contigo...
José estreitou o amigo num abraço e lhe devolveu o remoque.
— Bom, pelo menos, eu consegui encontrar UMA mulher e ficar com ela. Não sou um
solteirão desavergonhado catando papel na ventania.
— Ei! — Alexandre interrompeu, com a voz subindo uma oitava. — Você sabe que eu sempre
sonhei em constituir família. Já imaginou que bacana ter um bacuri para criar? Eu apenas
não encontrei a mulher certa pra essa tarefa. E não foi por falta de tentar, né? — completou a
frase com uma piscadela jocosa.
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— Tá certo, garanhão — aquiesceu enquanto bagunçava o cabelo de Alexandre, o velho
gesto irritante dos tempos de criança. — Com certeza, você vem tentando muito. E falando
nisso, deixa eu te apresentar à prima da minha mulher. — Com o braço em volta dos ombros
do amigo, José o conduziu para dentro da igreja. — Ela vai ser o seu par hoje. Se comporta —
sussurou apenas para Alexandre.
A despeito de ter sido convidado para ser padrinho de casamento de José, Alexandre não
conhecia a família da noiva, nem qualquer um dos demais convidados, o que, no princípio, o
fez sentir-se um pouco deslocado. Assim, foi um enorme alívio ser apresentado à jovem que
seria a madrinha: Rosane, uma morena de curtos cabelos negros, gordinha e muito falante.
À cerimônia religiosa na igrejinha local, seguiu-se uma festa simples, mas bastante
divertida. Conquanto José Raimundo, nem tampouco a família de sua nova esposa, pudessem
dispor de muito dinheiro para bancar uma celebração requintada, tal fato não diminuiu a
alegria da comemoração das bodas ou o calor com que Alexandre fora recepcionado.
Como seria de se esperar, coube a Alexandre trazer à tona as histórias constrangedoras a
respeito do amigo, garantindo as risadas e o alto astral que marcaram a celebração das
núpcias.
— O meu amigo casadoiro — Alexandre virou os olhos em direção a José — era tão vagaroso
que, certa ocasião, uma menina com quem ele ficava sozinho em casa, toda santa tarde,
acabou arrumando outro candango. — Um ou outro convidado já começava a esboçar um
sorriso no canto dos lábios. — Claro que o Zé foi tomar satisfação e a menina respondeu, cheia
de razão, que ele teve a oportunidade dele e, como não aproveitou, a fila andou... — Risos
incontidos se espalharam entre os presentes. Somente a noiva fingia uma carantonha de
ultraje e ciúmes. — E teve uma vez que eu fiz um churrasco para comemorar o aniversário do
Zé e o deixei convidar o pessoal. Resultado? Tinha uns quinze cuecas e nenhuma menina! E
ele passou a noite inteira esperando uma tal de Patrícia que tinha jurado que ia na festa!
— Tá certo, tá certo. — José se levantou para contra-atacar e resguardar o pouco que ainda
restava de sua reputação. — E só eu era um mané nessa época, né? Quem foi mesmo que
passou um mês inteiro encarando uma menina em completo silêncio e depois, na lata, sem
mais nem menos, convidou-a para ir ao cinema, sem qualquer xaveco ou conversa anterior?
— Ei! Quem nunca errou na juventude? Mas de lá para cá, eu andei aprimorando algumas
skills nessa área... — Alexandre clamou em sua própria defesa.
Por baixo da mesa, Rosane apertou a coxa do seu par.
Alexandre pretendia voltar cedo pela manhã após o himeneu, pois viajava de moto e as
estradas que o levariam de volta para Londrina não se encontravam em boas condições, como
é de praxe na maioria das rodovias brasileiras. Ele também não gostava de pilotar durante a
noite, pois, além da visibilidade reduzida pelo farol da motocicleta (cuja iluminação, em geral,
era mais fraca que a fornecida pelo farol dos carros), o desrespeito dos outros motoristas, bem
como a sandice e o descaso que maculavam o espírito de alguns caminhoneiros,
desaconselhavam a viagem noturna.
Entretanto, em que pese seus planos iniciais, a madrugada de sábado, passada na
companhia de Rosane, a madrinha que o acompanhou ao casamento, cobrara seu preço e o
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motoqueiro somente conseguiu iniciar a viagem de retorno bem depois do cair da tarde (que,
além de tudo, chegava mais cedo durante o inverno).
Mesmo considerando a distância a ser percorrida e as condições da estrada, Alexandre
confiava na potência e velocidade da máquina de duas rodas para fazê-lo alcançar, ao menos, a
região próxima de sua cidade antes da meia-noite.
Talvez por efeito do pouco sono desfrutado na noite anterior, ele se esqueceu de incluir em
seus cálculos a diferença de fuso horário (uma hora mais tarde em Londrina/PR que em
Douradina/MS). Para piorar um pouquinho a situação, o trajeto escolhido na era pré-GPS 1
olvidava as boas e mais conservadas estradas paulistas e passava apenas pelas rodovias dos
estados do Mato Grosso do Sul e do Paraná. Colocado de forma geométrica, Alexandre
escolhera percorrer os catetos de um triângulo reto em vez de cortar caminho pela hipotenusa.
Resultado: às dez horas da noite, a viagem não tinha sequer alcançado a metade do itinerário.
Sem a iluminação do astro-rei, a tensão aumentava consideravelmente. Alexandre pilotava
sua moto sentindo os músculos cansados e quase dormentes. As articulações dos ombros, dos
braços e das mãos pareciam estar travadas numa rigidez congelada.
Com a proximidade da meia-noite, ele decidiu interromper a jornada e procurar um hotel
qualquer pelo caminho a fim de pernoitar. Embora tivesse abastecido a moto recentemente, o
motoqueiro não se lembrava de ter avistado, nos últimos cem quilômetros, uma cidade à beira
da rodovia, ou até um vilarejo, que pudesse oferecer o mínimo de conforto para um viajante
cansado.
Não obstante a fadiga, era-lhe impensável dormir ao relento. Destarte, na falta de opção
melhor, continuaria a viagem até que conseguisse avistar um local de pousada.
Com o pingar dos minutos, Alexandre começou a entrar em sintonia com a vibração do
motor, apreciando a sensação do vento fresco da noite que se infiltrava por dentro do capacete.
Gradualmente, experimentou o aliviar da tensão e passou, então, a desfrutar um pouco mais
da viagem. Já fazia bastante tempo que ele não cruzava com outro veículo. Imbuído da
sensação de que a estrada era somente sua, permitiu que a prudência fosse substituída pela
emoção da velocidade.
O velocímetro, que se mantivera em exatos 100 km/h no começo da jornada, passara a
alcançar números cada vez maiores conforme o cabo do acelerador era torcido pela mão direita
(que parecia ter ganhado vida própria). Cento e trinta, cento e setenta, duzentos e dez
quilômetros por hora! A cada marca alcançada, nova injeção de adrenalina aumentava
exponencialmente a emoção de pilotar.
Porém, a velocidade é a mais efêmera das drogas, tendo seu efeito passando muito rápido e
demandando o incremento da rapidez para nova descarga deste hormônio neurotransmissor.
Quando já estava com os batimentos cardíacos bem acelerados pela saturação das sucessivas
descargas de adrenalina, Alexandre vislumbrou ao longe o bloqueio parcial da via com um
vulto do que parecia um imenso animal caído na estrada.
Com os faróis alto e baixo ligados simultaneamente para vencer a escuridão da noite, ele
pôde identificar o problema a quase meio quilômetro, mas a alta velocidade desenvolvida (de
quase 300 km/h) e o tempo humano de reação não lhe permitiam um amplo leque de opções
de ação. Obter a frenagem completa do veículo estava fora de cogitação. O acionamento dos
1

Nota do Autor. o Global Positioning System (Sistema de Posicionamento Global) já havia sido inventado, mas sua aplicação comercial
ainda demoraria alguns anos.
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freios, tão forte e bruscamente quanto necessário para evitar o obstáculo, provavelmente
acarretaria a perda parcial do controle da motocicleta e, naquele momento, manter o controle
da direção a seguir significaria a diferença entre a vida e morte.
Assim, não restou alternativa que não a desaceleração gradual com a volta da manopla
direita à posição original, aliviando o cabo que controlava a injeção eletrônica, e a pequena
inclinação do conjunto moto-piloto para traçar um novo curso pela estrada, invadindo a mão
contrária de direção, livre de outros veículos e também da carcaça.
Quando já se encontrava a poucos metros daquela barragem de carne, Alexandre foi capaz
de notar que se tratava de uma vaca (na verdade, boi, vaca, touro ou búfalo, pois seu
conhecimento pecuário e a urgência da situação não lhe permitiam estabelecer, com certeza, a
natureza do animal).
O que lhe causou profunda estranheza, no entanto, foi a impressão de ter visto alguns pares
de pequenas bolinhas brilhantes por trás da barreira, como os olhos dos cães e gatos nas
fotografias tiradas com ação do flash.

A sua alcateia tinha feito um bom trabalho. Eles conseguiram cercar a presa com bastante
facilidade e, apesar de se tratar de um animal de grande porte e força descomunal, o abate do
boi não durou o suficiente para propiciar a emoção da caçada. Os animais que serviam de
alimento para aquele grupo de caçadores eram até bastante dóceis em razão da sua criação
pelo homem. Extensas áreas de pastagem com um número infindo de cabeças de gado
proporcionavam todo o alimento necessário, mas pouca diversão.
Ocupando a posição de alfa, o grande licantropo negro tinha o direito ao primeiro sangue e a
preferência na divisão do produto da caça. Já tendo abocanhado uma parte generosa do quarto
traseiro e boa porção das vísceras bovinas, ele havia se afastado para dar passagem aos outros
três membros da alcateia.
Enquanto os demais lobisomens iniciavam sua refeição, disputando entre si os melhores
pedaços que restaram do boi abatido, o alfa, com sua aguçada audição lupina, ouviu o distante
barulho do motor da motocicleta.
Ele sabia que, além da estrada próxima àquele local, nenhuma outra cortava aquelas
cercanias. Então, o desavisado viajante passaria exatamente no seu território de caça. Vez por
outra, a alcateia arriscava atacar os agricultores que se aventuravam em suas pequenas motos
de 125 cilindradas para se locomover entre os locais em que sua força de trabalho era
necessária. Estes ataques não ocorriam com frequência, mas eram celebrados como um dia de
festa.
Com um simples pensamento, o alfa transmitiu a ordem para reposicionar a presa abatida e
reiniciar a caçada.
— Tragam o animal para cá! Coloquem-no na estrada e fiquem abaixados! Quando o humano
parar o veículo, vou derrubá-lo. — O licantropo virou seu focinho em direção à rodovia. — Caso
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ele não esteja sozinho, não deixem que ninguém escape. Quando todos estiverem mortos,
voltamos a arrastar as presas para o meio do pasto.
Com o bloqueio da estrada posicionado, o líder lupino postou
postou-se
se mais adiante no mesmo
lado da via, permitindo-lhe
lhe melhor visão do alvo que se aproximava.
Nova ordem telepática: — Não se mexam! Ele vem só. E é meu...
Algo, porém, não estava saindo de acordo com os planos do alfa. O veículo vinha muito
rápido e não dava sinais de que fosse parar. Ao que parecia,
parecia, a monotonia da caçada fácil seria
encerrada naquela noite.
Quando a moto se posicionou dentro do seu raio de alcance, o llicantropo tomou impulso nas
patas traseiras e disparou na direção do veículo, dando um salto gigantesco em rota de colisão
com o incauto motoqueiro.
Durante o pulo, entretanto, a fera negra percebeu que a moto vinha rápido demais, sem
diminuir a velocidade como esperado, culminando com a súbita alteração de sua trajetória.
O monstro notou, tarde demais, que seu ataque restara frust
frustrado.
rado. Mas, mesmo não
logrando abalroar o veículo ou seu piloto, ele se contorceu, girando no ar, para tentar, pelo
menos, cravar as garras ou as presas na sua vítima e, assim, derrubá
derrubá-la.
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Graças aos equipamentos de segurança que sempre usava (capacete de fibra de carbono,
botas e luvas de pilotagem, bem como jaqueta de couro com reforços de kevlar), o motoqueiro
passou com apenas um arranhão no ombro direito, onde a bocarra do lobisomem arrancara
toda a estrutura de proteção daquele local.
Frustrado, o lupino berrou telepaticamente: — NÃO FIQUEM PARADOS! PEGUEM ELE, SEUS
MOLÓIDES!!!
Toda a alcateia disparou atrás da motocicleta, mas a velocidade sobrenatural dos
lobisomens não era páreo para o motor de 1.000 cilindradas.

Distraído com a manobra arriscada e os pequenos pontos brilhantes, Alexandre não
percebeu a criatura colossal que disparou em sua direção, vendo, de relance, apenas uma
imensa sombra negra.
Ao desviar da carcaça que bloqueava a pista, Alexandre sentiu um baque em sua lateral
direita, seguida de intensa ardência em seu ombro. Algo o acertara no capacete e no ombro
direito e quase o derrubara da moto. O barulho do corpo estranho de encontro ao capacete foi
ensurdecedor.
O primeiro pensamento que ocorreu ao piloto foi que atingira um galho de árvore ou alguma
ave noturna em pleno voo. Mas, ainda nesta hipótese, o tranco suportado quando da colisão
lhe parecia exagerado.
Ao conseguir retornar a moto para sua correta mão de direção e reestabelecer o equilíbrio,
Alexandre levou a mão ao ombro e assustou-se ao perceber que tocara em sua própria pele no
lugar onde deveria estar a proteção de sua jaqueta.
Normalmente, ele pararia no acostamento para aferir o tamanho do estrago, mas a
lembrança dos pontos brilhantes (seriam olhos, realmente?) e da sombra negra que avançou
sobre ele tocou em seus instintos primevos, fazendo com que tornasse a aumentar a velocidade
da moto e olhasse, repetidamente, para o espelho retrovisor, apesar do insistente e imutável
negrume da noite mal iluminada pela lua cheia.
O medo irracional que sentia não lhe permitiu parar antes que o indicador de combustível
baixasse bastante da marcação de reserva. Abasteceu num posto à beira da estrada, sem
descer da moto, e não parou mais até alcançar Londrina.
Quando finalmente entrou em casa, constatou que o capacete sofrera quatro grandes
arranhões paralelos em sua lateral e a parte superior direita de sua jaqueta ficara em
frangalhos. Como lembrança daquela viagem, além do equipamento avariado, restaram dois
pequenos cortes no ombro que, longe de infeccionar, fecharam-se rapidamente deixando uma
cicatriz bastante visível e com relevo acentuado e de coloração clara.
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Capítulo 4 – O nascimento
31/Mai/2004 (segnda-feira)
1º dia do ciclo da lua cheia

A

O ACORDAR NAQUELA MANHÃ CHUVOSA, ALEXANDRE dirigiu-se ao banheiro,
tropeçando nas caixas de papelão empilhadas no corredor e ainda não desempacotadas,
sobras da mudança que ocorrera havia quase meio ano. Depois de aliviar a bexiga, ele se

debruçou na pia e encarou, com um misto de surpresa e perplexidade, seu reflexo no espelho.
Jogou água no rosto para se certificar de que estava bem acordado, mas sua imagem refletida
não apresentava qualquer melhora.
— Mas que porra é essa? — perguntou-se, arregalando os olhos.
Sua orelha esquerda amanheceu vermelha e inchada, obrigando-o a tirar cuidadosamente
os brincos de prata. Fazendo um exame mais detido de seu corpo, constatou que a
vermelhidão não se limitara à orelha, mas atingira também o pescoço, os pulsos e os dedos.
Em suma, todos os locais do corpo usados como suporte dos diversos penduricalhos de prata e
ouro branco.
Ao realizar a tarefa de se despir dos brincos, colares, anéis e pulseiras, Alexandre notou que
as pontas dos dedos que tocaram em seus adereços também adquiriram, repentinamente, a
coloração avermelhada e o aspecto turgido.
— Mas que merda! — exclamou com voz estrídula.
Sentindo-se levemente quente, colocou a mão sobre a testa e não precisou utilizar o
termômetro para perceber o estado febril em que se encontrava.
Perplexo, Alexandre repassou mentalmente o rol de sintomas associados ao choque
anafiláctico. Apesar de ligeira taquicardia (certamente provocada pelo susto com o próprio
aspecto) e da hipertermia, nenhum outro sintoma indicava o agravamento daquela inédita
alergia, especialmente o preocupante trancamento das vias respiratórias. Ademais, em que
pese estivessem doloridos e sensíveis ao toque, os locais afetados estranhamente não coçavam,
um dos primeiros sinais de seus rotineiros problemas alérgicos.
Com alívio, ele notou, ainda, que somente o piercing de aço cirúrgico colocado na parte
superior da orelha esquerda escapara daquela estranha e súbita sensibilidade epidérmica às
joias.
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O que o lobisomem ainda não transformado ignorava é que a prata passou a ser um veneno
para seu organismo. Mesmo a menor quantidade do metal argênteo presente na composição do
ouro branco já era suficiente para atacar seu organismo transmorfo.
Além dos ferimentos gravíssimos como a decapitação ou o total esmagamento de seu corpo,
uma bala de prata no coração do lupino era capaz de, como rezam as lendas populares, pôr fim
à sua existência.
Naquele momento, não lhe passou pela cabeça qualquer relação entre o ataque alérgico
repentino e o incidente ocorrido na viagem de volta do casamento no começo do mês. Como
não se sentia mal e não apresentava nenhum sintoma mais grave, Alexandre deu de ombros e
abandonou o banheiro em direção à cozinha para preparar um rápido café da manhã antes de
sair para o trabalho.
Durante o decorrer daquele dia, os sinais da alergia desapareceram e foram substituídos por
um profundo mau humor, uma vontade imotivada de agredir alguém ou alguma coisa.
Conquanto trabalhasse numa modorrenta e enfadonha repartição pública, os simples
aborrecimentos cotidianos daquele dia começaram a assumir uma grandeza inaudita, capaz de
eliminar a lhaneza plácida daquela alma antes relativamente pacífica.
Normalmente, passar o dia sentado em frente a um computador lendo artigos técnicos,
redigindo petições ou folheando processos judiciais inúteis, ainda que por horas seguidas, não
representava qualquer sacrifício. Contudo, naquele dia em especial, tais afazeres convertiam-se
em suplício insuportável.
Antes de completar sua jornada de oito horas, Alexandre sentiu uma necessidade premente
de sair daquele local, sob pena de sacrificar parte significativa de sua sanidade mental.
Desligou o computador, pegou o capacete, alcançou sua moto e, sem respeitar os limites de
velocidade, acelerou para casa. Dessa vez, todavia, a velocidade e o ronco do motor não tiveram
o eficaz e conhecido efeito lenitivo.
Ao tentar acessar o estacionamento do prédio onde passou a morar, o motoqueiro notou que
outro carro estava parado quase totalmente sobre a calçada (com apenas uma pequena porção
do veículo na rua), bem debaixo da placa de sinalização de trânsito contendo um “E”
maiúsculo cortado com um “X” (proibido parar e estacionar), e bloqueando parcialmente a
entrada de sua garagem.
Já sem muita paciência sobrando, Alexandre acionou a buzina da motocicleta. Não obtendo
qualquer resultado com o irritante rangido da buzina, torceu o cabo do acelerador, fazendo o
motor de mil cilindradas berrar numa explosão de milhares de RPM´s, produzindo um barulho
estrepitoso que não podia ser facilmente ignorado.
Naquele instante, ele viu uma vetusta senhora gritar da portaria do prédio vizinho ao seu: —
Espere um pouquinho que já vou sair! Eu só estou esperando meu sobrinho.
Com o som da sua voz sendo parcialmente abafado pelo capacete, Alexandre respondeu em
tom raivoso.
— Um pouquinho de cu é rola! Vai se foder, tia véia! Tira logo essa merda daí! — Com um
esforço hercúleo, ele suprimiu a vontade de descer da moto e espancar a idosa.
A pressa de chegar a sua casa somou-se ao receio de ser atropelado por um carro. O
estacionamento irregular compelia-o a permanecer com a moto no meio da pista de rolamento.
Sem esperar pela boa vontade da motorista — que ignorava as leis de trânsito e os mínimos
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princípios de civilidade —, Alexandre manobrou a motocicleta pelo reduzido espaço entre o
carro e a entrada da garagem com relativo sucesso.
Considerando que a Lei de Newton não havia sido revogada, os dois corpos (moto e carro)
não podiam ocupar o mesmo lugar no espaço, razão pela qual o local, onde antes estavam os
maleáveis para-lama e para-choque do carro, passou a estar ocupado pelo rígido escapamento
da motocicleta. Da manobra agressiva, restaram de lembrança alguns amassados no carro e os
restos de tinta daquele veículo enfeitando o cano de descarga da moto.
Aberto o portão da garagem, Alexandre estacionou em sua respectiva vaga e voltava a
caminho do elevador, ainda sentindo os batimentos cardíacos acelerados e os membros
ligeiramente trêmulos pela adrenalina que o nervosismo injetara no seu organismo, quando
ouviu o final de uma conversa que se desenrolava no lado externo do prédio.
— Esse IDIOTA não podia esperar um pouquinho? Olha o que ele fez no seu carro!! —
bradava uma voz masculina.
Sabendo que a qualificação pejorativa era a ele dirigida, Alexandre sentiu assomar uma
raiva ainda desconhecida, uma fúria irrefreável que tomou controle de suas pernas e o obrigou
a conduzir seus passos na direção do ofensor.
Ao sair da garagem, Alexandre foi identificado pela irresponsável motorista.
— Foi esse moço aí que passou com a moto, Marcinho! — falou com rabugice, apontando o
dedo acusatório para Alexandre.
— Você não tem respeito, não, palhaço? — ralhou Márcio, um jovem de aproximadamente
vinte e cinco anos, alto, de compleição robusta e usando óculos.
Andando como se quisesse deixar suas pegadas marcadas no calçamento de concreto,
Alexandre foi de encontro ao rapaz, trombando de frente e mantendo-se colado em franco
desafio. Olhando para cima, pois Alexandre era quase dois palmos mais baixo que seu
oponente, ele pôs para fora o ódio que sentia fervilhar em seu interior numa verborragia
contínua.
— QUEM NÃO TEM RESPEITO É ESSA VELHA DESGRAÇADA DO CARALHO, SEU PAUNO-CU! Ou você não enxerga que não pode parar essa bosta nesse lugar? Além de proibido
parar aqui, está fechando a porra da garagem do prédio! Cê acha que eu tenho que ficar no
meio da rua esperando a boa vontade dessa puta velha?
Seu corpo entrou no modo automático. Por mais que tentasse, Alexandre não controlava o
ímpeto violento. Com o pouco controle que lhe restava, somente era possível evitar agredir
fisicamente o sobrinho poltrão.
— Você não pode chamá-la assim... de velha — balbuciou Márcio, refletindo, em seus
modos, o receio de ter se deparado com algum louco.
Alexandre, que já tinha raiva daquilo que considerava a “imbecil patrulha ideológica
defensora da tese do politicamente correto”, ligou o botão “FODA-SE!” em seu cérebro.
— Velha, sim, caralho! Dá uma olhada naquela cara de maracujá de gaveta! E por que não
posso chamar as coisas pelos seus nomes? Velha é adjetivo e não palavrão. Mas o problema
dessa aí não é a idade, não. Ser velha é mera consequência de não ter morrido enquanto ainda
tinha utilidade no mundo. Se é que já teve alguma!
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Naquela hora, uma grande plateia já se juntava ao redor dos contendores, apreciando o
espetáculo de impropérios e aguardando a fatídica luta corporal que parecia inevitavelmente se
avizinhar. Alguns transeuntes arriscavam palpites sobre o resultado da contenda.
Devido ao seu nervosismo, Alexandre gritava em altos brados ininterruptamente,
acrescentando novos insultos, sem sequer fazer uma pequena pausa para engolir a saliva que
se acumulava naturalmente em sua boca. Sem o intervalo necessário, sua agressiva oratória
fazia com que, a cada nova palavra gritada na face de Márcio, uma gota de cuspe salpicasse os
óculos e o rosto do perplexo e cada vez mais amedrontado rapaz.
— Essa capivara humana do caralho para em local proibido, me faz ficar no meio da rua
correndo o risco de ser atropelado e você vem me xingar, seu bosta? — Nesse momento a idosa
já partia com o carro, de olhar baixo e temendo o desfecho daquela altercação. — QUALÉ? Ela
é uma filha da puta! Não gostou, xará? VAI TOMAR NO MEIO DO SEU CU! Tá bravinho, seu
merda? Faz alguma coisa, então. Cai dentro!
O desafio não seria aceito. Márcio apenas procurava uma saída minimamente desonrosa
daquela situação.
— É que você não pode xingar os outros... — ciciou o sobrinho que, a cada palavra,
retrocedia um passo, buscando um refúgio que não encontrava, pois não se livrava do maluco
motoqueiro que continuava avançando em sua direção, grudado e empurrando-o para trás.
— Posso, sim, seu idiota! Tanto posso que estou fazendo! E aí, não gostou? Então, faz
alguma coisa, vai. Cê não vai fazer nada? Já vi tudo: além de um idiota, você é um CUZÃO! —
cuspiu este último insulto no rosto de Márcio, literal e figurativamente.
Diante da inércia e da palidez do adversário, Alexandre conseguiu se acalmar o suficiente
para perceber a cena grotesca que protagonizava no meio da rua. Sentindo um princípio de
enxaqueca, o motoqueiro empurrou o rapaz com o ombro e voltou para seu prédio,
desapontando os espectadores que aguardavam ansiosamente pelo embate físico e, com sorte,
por um pouco de sangue.
Chegando ao seu apartamento, Alexandre encostou-se à porta que acabara de trancar, levou
as mãos trêmulas ao rosto e pensou consigo mesmo: Puta que o pariu! O que está acontecendo
comigo? Embora sempre se aborrecesse com a estupidez alheia, ele nunca se portara de forma
tão ostensivamente agressiva. Quase enfiara a mão na cara de um completo desconhecido. E
por um motivo banal! Uma reles desavença de trânsito. A estultice característica dos demais
motoristas nunca o afetara daquela forma.
Sentindo novo sinal da enxaqueca, cambaleou até o quarto e se deitou para descansar um
pouco. Apesar da lancinante dor de cabeça, conseguiu adormecer imediatamente.
Quando acordou, Alexandre percebeu que o sol da tarde não mais iluminava o apartamento.
Muitas horas tinham passado, mas a cefaleia não aliviara com a longa soneca. Antes,
recrudescera e se fazia acompanhar, agora, de intensa náusea. Ao se levantar, ele teve a
impressão que as paredes do seu quarto se fechavam. Foi obrigado a se apoiar na cabeceira da
cama para suportar o assalto da vertigem que viera se juntar aos demais sintomas. Dando
conta de si, Alexandre percebeu que se encontrava banhado de um suor frio e com o coração
disparado.
— Caralho, eu estou tendo um ataque de pânico! — traduziu involuntariamente em voz alta
o próprio pensamento, num rápido e equivocado autodiagnóstico.
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Sem conseguir estabelecer qualquer outra linha de ação, ele procurou a saída do
apartamento. Alexandre só pensou que precisava sair dali. Necessitava desesperadamente
sentir-se livre das paredes opressoras do seu lar, antes considerado acolhedor e aconchegante.
Arrastou-se até o pequeno hall social que dava para a porta da frente do apartamento e
pressionou várias vezes o botão de chamada, como se a cada nova pressão pudesse encurtar o
tempo para a chegada do elevador.
A sensação claustrofóbica aumentava exponencialmente e os segundos aguardando a
chegada do elevador pareciam se alongar em total descaso ao seu sofrimento. O suor frio já lhe
empapava as costas da camiseta e as ondas de tontura não lhe permitiriam continuar em pé
por muito tempo. O diagnóstico de ataque de pânico era a única resposta que lhe vinha à
mente. Ele precisava chegar ao pronto-socorro do hospital ou teria um ataque cardíaco...
Sendo um prédio com apenas um apartamento por andar, o hall social só dava acesso à
porta do elevador social, sem nenhum outro ponto de saída. As escadas de emergência eram
alcançadas pela porta traseira do apartamento, no mesmo local em que se encontrava o
elevador de serviço. Alexandre não se sentia capaz de contornar o apartamento para buscar a
outra saída. Tendo optado pela porta da frente, só lhe restava aguardar pelo bendito elevador,
enfrentando esse último obstáculo.
Quando, enfim, a porta metálica se abriu, ele invadiu o compartimento esbarrando em
Eulálio, o porteiro do turno da noite. Já quase sem forças, Alexandre ouviu a porta se fechando
e se virou para pressionar o botão do térreo.
Para sua surpresa, Eulálio havia acionado todos os botões dos demais andares, com o
escopo de entregar as correspondências dos moradores daquele edifício. Malgrado fosse
seguidamente advertido para não fazê-lo, o porteiro abandonava sua guarita perto da meianoite para um passeio noturno sob a justificativa de pôr as cartas sob as portas dos
apartamentos. Como brinde, conseguia se afastar de suas funções e interditar o elevador social
por quase quinze minutos.
Alexandre encarou incrédulo o quadro com todos os números iluminados com um pequeno
ponto vermelho, com exceção do décimo terceiro andar (de onde acabara de embarcar) e dos
dois andares superiores que já tinham sido visitados por Eulálio. Ele não sairia daquele
cubículo tão rápido quanto esperava.
O desapontamento se transformou em derrota resignada, tirando-lhe o que restava de forças
nas pernas. Ao cair prostrado de encontro à porta do elevador, Alexandre percebeu a escuridão
toldar sua visão, dos cantos para o centro.
— O senhor está bem, seu Alexandre? — Ele ouviu a voz pastosa do porteiro cada vez mais
distante.
Caído no chão do elevador, Alexandre sentiu a própria consciência ser arrastada para o
fundo da mente, com o frio e as trevas da noite preenchendo o lugar da sua alma. Iniciava-se,
pela primeira vez, a transformação.
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Eulálio, ao ver o morador do 1301 desmaiar dentro do elevador, agachou-se e perguntou-lhe
se passava bem. Um mero gesto mecânico, sem demonstrar efetivo interesse ou preocupação,
porque aquele condômino era um chato metido chamado Alexandre, que se mudara há poucos
meses e com quem já tivera algumas discussões. O porteiro já trabalhava no edifício há vários
anos e o novo morador falava em bobagens de convenção de condomínio e regimento interno,
mas não entendia que essa antiguidade no local conferia a Eulálio alguns direitos como, por
exemplo, emprestar a garagem que achasse que não estava sendo utilizada.
— O senhor está bem, seu Alexandre?
Como resposta, o porteiro recebeu apenas um grunhido ininteligível e afastou-se assustado
para a parede traseira do aparelho ascensor. No espaço de tempo em que o aparelho descia
entre os andares do edifício, uma estranha e terrível mutação ocorreu diante de seus olhos
incrédulos.
Os membros do homem desacordado começaram a se esticar, rasgando o tecido da roupa
que usava. Suas pernas torceram-se em uma posição antinatural, com o som angustiante de
ossos partindo. Os cabelos compridos — inadequados para um homem, segundo o pensamento
conservador de Eulálio — alongaram-se em uma verdadeira e desgrenhada juba leonina, sendo
acompanhados pelo crescimento dos demais pelos corporais que formaram um manto de
pelugem castanha e se mostravam visíveis por entre os farrapos que se tornara a roupa de
Alexandre.
A paralisia que acometeu o porteiro encerrou-se com o mero vislumbre da pavorosa máscara
animalesca que se encontrava no lugar onde deveria estar o rosto do morador do 1301. Um
grito de horror morreu em sua garganta. Nenhum som lhe escapava, como se suas cordas
vocais e o ar dos seus pulmões tivessem se tornado reféns do medo primordial inerente à
espécie humana.
Mudo e desesperado, Eulálio tentou sair do elevador, mas o corpo da criatura obstruía-lhe a
passagem. Não sendo suficientemente assustadora a situação em que se encontrava, o
monstro começara a se mexer e, num paroxismo instintivo, o porteiro passara a desferir
inúteis chutes contra aquele animal que povoaria os seus pesadelos pelo resto da vida. Se ele
tivesse vida depois daquela noite...

Ao acordar pela primeira vez, o lobisomem foi sobrecarregado não somente pelas inúmeras
informações percebidas pelos seus sentidos sobrenaturais, mas também pelos golpes recebidos
pelo frágil espécime bípede que se encontrava naquela jaula diminuta. Todo seu corpo latejava
de dor e ele ainda tinha de suportar o castigo corporal desferido pelo ser desconhecido a quem
o recém-nascido nada fizera. “Quem era aquela figura” e “por que o atacava” eram as únicas
questões que passavam pela mente bestial que há pouco despertara.
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Poucos segundos, entretanto, bastaram para que os impulsos atávicos tomassem as rédeas
de seu corpo bestial. Uma fome avassaladora e o instinto de sobrevivência determinaram as
ações do licantropo recém-transformado. Quando notou a aproximação da perna preparada
para acertar-lhe mais um chute, o lobisomem abocanhou a parte inferior do membro, mas não
conseguiu mantê-lo preso entre o maxilar e a mandíbula, tendo tão somente rasgado a pele e
partido o tendão calcâneo.
Sem o suporte do tendão de Aquiles, Eulálio caiu ao tentar se apoiar sobre a perna atacada,
ficando ainda mais próximo do transmorfo. O gosto de sangue fez aumentar a voracidade do
monstro que usou as afiadas garras dianteiras para abrir diversos talhos nos membros
inferiores da vítima.
Ao sentir suas pernas sendo fatiadas, o porteiro reencontrou sua voz e, com a força que
somente a proximidade da morte é capaz de fornecer, ele tentou emitir um grito desesperado.
Naquele instante, a fera já atacava a região abdominal da presa, fazendo-o engasgar com o
próprio sangue que lhe subia pelo esôfago, afogando, a um só tempo, o homem e seu grito.
Sem encontrar qualquer resistência, o lobisomem deu sequência ao ritual macabro de
devorar sua primeira refeição, refestelando-se com as entranhas da presa ainda viva, enquanto
o elevador terminava seu lento trajeto descendente. Enlouquecido pela fome e pelo sabor da
iguaria desconhecida, a criatura lambia com sofreguidão até a menor porção do líquido
escarlate que sarapintava o soalho liso do elevador.
Quando finalmente chegou ao andar térreo, não havia o menor sinal da existência do
porteiro e o licantropo ganhou as ruas quase desertas da cidade.
Enquanto seguia o cheiro da vegetação que o instinto lhe indicava como lar, o lobisomem
era iluminado pelas luzes artificiais dos postes elétricos e por um enorme disco prateado que
passeava pelo céu noturno.
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