O que fazer quando de repente o inexplicável
invade nossa realidade e velhas verdades se
tornam inúteis? Para onde ir quando o
mundo acaba?
Nos nove contos que formam este livro, onde
o mistério e o sobrenatural estão sempre
presentes, as pessoas são surpreendidas por
acontecimentos que abalam sua
compreensão da realidade e de si mesmas e
deflagram crises tão intensas que viram uma
questão de sobrevivência. Um livro sobre
apocalipses coletivos e pessoais.
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PERSONALIZE ESTE LIVRO
Este livro eletrônico pode ser baixado gratuitamente
no blogdokelmer.wordpress.com.
Caso você deseje ter um exemplar eletrônico exclusivo
com dedicatória personalizada para você, entre em contato.
Você pode também personalizar seu exemplar
inserindo um texto de apresentação escrito por você
e com sua foto. Seria um presente interessante
para dar aos amigos, não?
Contato: rkelmer@gmail.com
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O íncubo

mas será real. Porque habita a realidade mais profunda – e inadmissível, não esqueça – dos seus
desejos. Chegará devagar e sem alarde. E deixará os sapatos à
entrada para poder pisar delicadamente o seu chão e sentir desde
o início todos os detalhes de sua presença. Ele, o meticuloso.
Haverá uma roupa no sofá da sala, você anda meio desleixada? Quem será o moço no porta-retrato, seu namorado? Que
diria se acaso soubesse que ele esteve em seu apartamento a essa
hora da noite? A porta de seu quarto estará trancada, evidente,
mas ele já sabe que você anseia por essa visita. E é exatamente
por isso que poderá vir e entrar. Se esse encontro não existisse
antes em seu pensamento, minha querida, ele não passaria jamais
por essa porta, aberta ou fechada.
Ele entrará em seu quarto enquanto acostuma os olhos à
penumbra do ambiente, os olhos que a encontrarão em sua cama,
dormindo tranquila, os lábios roçando o travesseiro e o cabelo
escorrendo pelas curvas de seu rosto suave. Então ele se permitirá profanar a harmonia do quadro e afastará para o lado uma
mecha de cabelo que insiste em querer seus lábios. Ele, o profano.
Não, de forma alguma ele se sentirá culpado por invadir
assim sua intimidade mais secreta, logo você, tão cheia de recatos. Porque foi você quem quis assim embora jamais o revele,
nem a si mesma. É essa a lógica: você tem de chamá-lo para que
ele possa vir. Ele estará, portanto, somente realizando um velho
desejo seu. Aliás, ele gostaria imensamente de estar presente
quando, pela manhã, você sonolenta a lavar o rosto, lhe viesse a
primeira lembrança do sonho, tão estranho, tão louco... Mas tão
real, não? Ah, ele adoraria vê-la, você estancando subitamente,
em pé ao espelho, os olhos na expressão de quem lembra, o gesto
suspenso na vã tentativa de congelar o resto de lembrança que
ELE VIRÁ COMO NUM SONHO

5

vai fugindo, fugindo... E a cara de incredulidade e espanto. Mas
não, ele não poderá estar presente, seus poderes não resistem
longe dos sonhos.
Ele puxará a ponta do lençol, descobrindo seu ombro magro. Mais um pouco e os seios surgirão aos seus olhos agradecidos, descansando suaves e alheios no ritmo sereno de sua respiração. Ele não resistirá e deixará escapar um sorriso... Nesse
momento já não poderá evitar deter-se um pouco e comparar a
imagem que tem à mulher que conhece, tão pudica. Se você pudesse despertar agora, certamente teria um de seus repentes de
indignação e bradaria que ele está violando sua intimidade e que
não tem o direito. Mas nesse sonho, minha querida, não há lugar
para violências. E, além do mais, não foi você quem o chamou?
E quem melhor que ele, o que capta o que se esconde, para entender a beleza tímida dos seus seios?
Então, de repente, para total surpresa dele... você se moverá, virando o corpo e privando-o da visão de seus seios. Ele confessará, do alto de suas vivências no assunto, que, tsc-tsc, por
essa não esperava. Então sussurrará ao seu ouvido, sorrindo uma
revolta bem-humorada, que certos pudores não têm jeito, não
adormecem nunca...
Em sinal de protesto ele retirará, de uma vez, o lençol que
ainda cobre o restante de seu corpo. E terá outra surpresa o nosso
amigo. Duas, para ser exato. Quem, em algum tempo, poderia
imaginar, inclusive ele, que aquele autêntico recato ambulante
dormisse nua, inteira e despojadamente nua? E, mais curioso
ainda, que fosse tão desejável sem vestes?! Ninguém, certamente, você sempre fez questão de se ocultar demais. E ele muito
menos, ele que há algum tempo flagra a ânsia dessa aventura por
trás das couraças de sua defesa.
Retirado o lençol, o profano se afastará da cama e se posicionará melhor para observar, pintor orgulhoso do novo quadro.
Você nua e sem defesa. Entregue aos olhos de um homem como
jamais imaginou que pudesse. A pele brilhando na penumbra. O
corpo inteiramente nu, convidativamente disposto sobre a cama,
finalmente autorizado, nihil obstat. Ah, como ele se deliciará ao
vê-la aprisionada em sua própria nudez...
E ele percorrerá com os olhos comovidos as paisagens de
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seu corpo, montes e planícies, savanas e cavernas. Gozará enternecido todas as minúcias de sua pele e procurará novos ângulos
para sua beleza inconsciente – e finalmente despudorada. Um
fino e cruel ladrão de intimidades, desumano e desrespeitador.
Ora, convenhamos, ele dirá, um pouco de perversidade não faz
mal a mulher nenhuma! Principalmente a você que sequer admite
durante o dia o que se permite em sonhos...
Então ele perceberá, desconfiado, a sua respiração mais intensa, o ritmo acelerado. Aproximará o rosto do seu, já antevendo a nova surpresa, e por fim constatará sua excitação. Ora, ora,
ele exclamará sorrindo, então o sonho já começou... E, enquanto
se despe ao lado da cama, observará seus movimentos angustiados e impacientes, como se buscasse alguém ausente.
Ele comparecerá a esse encontro porque você o quer, vamos deixar isso bem claro, mas também porque anda curioso em
saber o que existe por trás de toda essa sua aparente frieza e indiferença. Aparente, sim, ele sempre soube disso, pois mesmo nas
mulheres, bichos ardilosos que sempre foram, o olhar nem sempre acompanha a velocidade da mentira – ou da habilidade, como
queira. E foi o olhar, minha querida, foi exatamente esse pequeno
detalhe que naquele dia a denunciou, a você e suas tão bem cuidadas aparências. Foi apenas um encontro instantâneo de olhares,
tudo muito rápido, é verdade, somente um desejo que por um
segundo escapou sorrateiro de sua vontade e que, ao perceber o
olhar dele, voltou logo a ser desdém. Ah, mas já era tarde. Ele
agora sabia de tudo.
Jogada a roupa a um canto, ele deitará ao seu lado na cama, já chega de perversidade. Sentirá então o calor receptivo e o
aroma delicado de sua pele. Você jogará ao chão velhos escrúpulos que por lá ficarão enquanto ele não se for e decerto que se
espantarão ante toda sua disposição revelada. Seus olhos estarão
sempre fechados mas verão tudo em seu sonho. Só não verão os
olhos dele, o que fará mais difusa ainda sua recordação.
Enquanto sua boca o procura e seus braços exigem com
avidez o corpo dele, ele sorrirá dessa sua insuspeitada ardência. E
finalmente fechará os olhos, deslizando para dentro do seu sonho. E só retornará quando novamente abri-los.
No outro dia você lembrará de quase tudo mas sua lem7

brança será como névoa que aos poucos se dissipará, terminando
por se transformar na sensação de já ter vivido algo assim em
algum dia, algum lugar...
Mas como, se tudo foi apenas um sonho?, você se perguntará, sempre surpresa com a qualidade das lembranças que a farão sorrir pelos cantos do dia, subitamente envergonhada. O que
foi?, a amiga indagará, desconfiada, e você disfarçará, procurando qualquer coisa para se ocupar e fugir do flagrante. Mas nem
sempre conseguirá conter o sorriso que, fora do seu controle,
denunciará a si mesma uma descarada satisfação.
Você pensará nele, sim, e por pouco não se renderá ao desejo, várias e vacilantes vezes ao lado do telefone. Sussurrará na
rua, sem querer, o nome do maldito mas ao mesmo tempo evitará
encontrá-lo pois se sentiria nua nesse encontro. E toda vez que se
recordar dessa noite perceberá um vento gelado lhe roçar os pelos e trazer arrepios. Ventos do outro mundo? Lera certa vez
alguma coisa sobre demônios que invadem o sono das mulheres
para copular com elas, lendas medievais. A história não lhe saíra
da cabeça.
Demônios... Não sabia que pudessem ser tão competentes,
você pensará, permitindo-se afinal brincar um pouco. Muito
competentes...
Mas não, não – você sacudirá a cabeça, abandonando tal
absurdo, e voltará aos afazeres. Entrar no sonho dos outros, imagina, seria o fim do mundo...
Mas... e se fosse possível? E se realmente eles pudessem...
Não, não, foi tudo um sonho – você repetirá mais uma vez,
lutando contra a vontade que arde de vê-lo novamente. Foi apenas um sonho louco e alguma coincidência. E, além do mais, há
muito que essas coisas não existem.
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Quando os homens não voltam para casa

Por favor, leia a carta com atenção. Você é a única pessoa em quem confio. Saiba que, apesar de tudo, ainda amo você.
Beijos. Junior.
OI, LU...

Luciane leu o bilhete intrigada. Já fazia uma semana que
não tinha notícia do namorado. No escritório avisaram que ele
não ia lá fazia três dias, os porteiros do prédio não sabiam dele e
seu telefone não atendia. No início pensou que Junior se chateara
com a discussão que tiveram e resolvera dar um tempo. Mas
aquele sumiço não fazia sentido.
Então decidira falar pessoalmente com ele. Entrou no apartamento com a chave extra que possuía. Nada viu de anormal,
estava tudo em ordem. Sobre a cama encontrou o bilhete e, ao
lado, o quadro que ele tanto gostava, a princesa sentada num
banco à entrada de um bosque, o mesmo quadro que originara a
fatídica discussão. Nunca viu nada demais naquele quadro mas
Junior nutria por ele uma tal admiração que ela simplesmente não
entendia. Pôs o bilhete de lado e começou a ler a carta.
A margem de um lago, um pequeno ancoradouro e um bote amarrado. Um caminho que sai do ancoradouro e penetra o
bosque, por entre as árvores. Logo à entrada do bosque um banco de madeira e uma princesa muito bonita, em trajes medievais,
olhando triste para a curva do caminho, como se aguardasse
alguém que de repente surgirá vindo do bosque...
Encontrei o quadro numa loja de usados e gostei dele de
cara. A princesa me passava uma ternura tão grande... E havia a
sensação de familiaridade, era como se eu a conhecesse de algum lugar, de algum tempo. Levei o quadro e pus na sala. Você
deve lembrar desse dia: eu mostrei, você olhou e riu, e disse que
princesas sempre fizeram o meu tipo e que se acaso eu encon9

trasse uma pela frente, não pensaria duas vezes e a trocaria por
ela. Lembra?
Primeiro pus o quadro no corredor, para olhar sempre
que eu passasse. Depois trouxe para o quarto e deixei ao lado da
cama, para que eu adormecesse olhando para ele. Várias vezes
tentei lhe dizer do quanto o quadro me fascinava. Mas você apenas zombava dos meus comentários.
Para mim, aquela princesa estava presa no bosque. Ela
era triste e passava os dias sozinha, chorando de saudade de seu
país. Mas havia um leve brilho de esperança nos seus olhos: ela
esperava pela chegada de um cavaleiro que a libertaria. Ele
viria do bosque e surgiria na curva do caminho. Ele a pegaria
pela mão e juntos tomariam o bote que os levaria rumo ao país
da princesa. Enquanto isso não acontecia, ela aguardava cantando uma canção melancólica que se espalhava pelo bosque e
um dia chegaria aos ouvidos de seu libertador.
À noite eu acariciava o quadro como se isso pudesse amenizar o sofrimento da princesa. Tirava o vidro, passeava a ponta
dos dedos por sobre o papel e quase podia sentir o relevo das
árvores, a água do lago, a pele dela, o cabelo...
Então uma noite tive um sonho. Eu estava no bosque e seguia pelo caminho entre as árvores. Estava à procura da princesa e precisava muito encontrá-la antes que anoitecesse. E só
havia um jeito: guiar-me por sua canção. Mas ventava muito e a
voz dela se perdia nos ventos. Tentei muitos caminhos, sabia que
ela estava perto, podia sentir sua presença... mas não a encontrei. Começou a ficar escuro e eu tive medo de me perder no
bosque. Então, lamentando muito não tê-la encontrado, voltei.
Acordei no meio da noite chorando. O sonho ainda estava
presente no quarto e eu podia sentir o vento, ainda ouvia os ecos
da canção triste. Eu estivera tão perto... Ela estava ali, em algum
lugar... e eu não soube encontrá-la. Não fui bom o bastante para
ser seu cavaleiro – era isso o que mais me doía.
No outro dia nem fui trabalhar, impressionado com a força do sonho. Contei para você, lembra? Pela primeira vez você
escutou com atenção e, então, falou que eu já estava exagerando
e que se continuasse assim, ia ficar doido. Você levantou com o
quadro na mão e saiu, dizendo que ele era de mau gosto e que ia
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