A CHÁCARA DA MALDIÇÃO
Eu e meus amigos de infância estávamos de ferias do trabalho, e resolvemos
viajar.
Marcamos em um barzinho perto de casa para combinarmos de alugar uma
chácara em Minas Gerais, numa cidadezinha que se chamava Ourinhos. Três
dias se passaram... e entramos no ônibus de viagem.
Algumas horas depois chegamos na chácara Ourinhos,la era um lugar muito
bonito maravilhoso, como ficamos muito cansados da viagem resolvemos
descansar um pouco. No dia seguinte as 6:00 da manhã,acordamos com o
canto do galo e fomos tomar banho e em seguida tomamos café da
manhã,como estava um sol tão gostoso,resolvemos passear a cavalo pra
conhecer melhor a chácara..
Eu, Luciy, Rebeca e Luiz, estávamos andando a cavalo, tudo corria bem,
quando Rebeca cai do cavalo, rapidamente corremos para ajuda -la e a
levamos para um hospital.
Ficamos apreensivos com o acontecimento, mas felizmente tudo ocorreu bem,
foi apenas uma contusão. Logo mais a noite, iria acontecer um luau perto do
Riacho Campo Belo, em um vilarejo perto dali. Estávamos todos nos divertindo,
cantando, quando demos por falta do Luiz. O celular da Rebeca toca:
- Alô? Quem é?!
- Sou eu o Luiz, estou passando mal!
- Onde você esta?
- Estou em um bar, um pouco distante dai, perto de um casarão abandonado!
Rebeca sai para ir em busca de Luiz. Chegando lá, estava passando muito
mal, nem aguentava ficar de pé. Os dois foram para a chacara e ligam para a
Luciy falando o que havia acontecido e pedem para que todos voltem para a
chácara. Então todos nos encontramos na chacara novamente e fomos dormir.
No dia seguinte, acordei irritada e fui logo falando:
- Poxa fizemos de tudo para passar as nossas ferias em paz, mas não, o Luiz
tinha que dar uma mancada dessa!!
Luiz se chateia com o que digo e diz que vai embora!
- Não! - diz Luciy - Faz tanto tempo que não nos vemos e você vai embora
deste jeito!
- Tá bom então, fico pela nossa amizade!
Era 13h30min da tarde e resolvemos ir ao centro da cidade, para ver a feirinha
cultural, e depois fomos fazer as compras no mercadão da cidade! Notamos
que o povo daquela cidade falava muito de uma lenda, em que um homem foi
enterrado vivo em um cemitério da cidade, por ter violentado muitas crianças
daquela cidade. Falavam que ele voltava pra poder matar todos aqueles que
fizeram o mal pra ele, ai daquele que atravessasse seu caminho, porque seu
odio iria se tornar cada vez mais forte!
- Eu não acredito nisso, isto é só lenda urbana, que o povo inventa! - diz
Rebeca.
Retornamos para a chacara, logo a noite chega, não tinha nada pra fazer:
- Tive uma grande ideia, vamos assistir a um filme de terror? - diz Luiz
- É uma boa! Eu adoro um filme de terror! - Diz Luciy
- Será que esta historia é verdade mesmo?! Que tal a gente tirar isto a limpo?! digo
- Não Aline, você esta louca! - diz Rebeca
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