
marcus barcelos
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Terça‑feira, 17 de fevereiro de 2015
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Sanatório do Condado de Borough
Meu nome é Benjamin Francis Simons. Mas podem me cha‑

mar de Ben, ou Benny, se quiserem… Houve uma época em que 
eu era conhecido assim.

Há mais ou menos onze anos tive a pior experiência da minha 
vida. Foi algo obscuro, assustador, bizarro, maldito… A verdade é 
que nenhum adjetivo consegue definir…

O que aconteceu mudou a minha perspectiva de vida para 
sempre e me assombra desde então, fazendo‑me duvidar da 
minha sanidade e temer pela minha segurança constantemente.

Começou, sem nenhum aviso, quando fui passar uma tempo‑
rada na casa dos meus tios na Colina de Darrington, em South 
Hampton, e terminou como um pesadelo que me arrancou a 
juventude, a realidade e me transformou nesta figura cheia de 
dúvidas, medos e paranoias.

Durante muito tempo evitei comentar sobre o assunto, mes‑
mo com as muitas investidas da imprensa.

Nunca tive coragem de revelar todos os detalhes. 
É doloroso revisitar esse pesadelo, por isso sempre mantive 

guardado em mim, como num cofre fechado, todo o horror que 
experimentei, ao vagar, naqueles dias, pelas profundezas do meu 
interior. Sempre achei que não adiantaria contar, então preferia 
viver os anos que me restavam em silêncio.

Até hoje…
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 I Corda trançada

Ainda não sei se estou pronto para contar 

a história completa. Veja, faz alguns 

anos, e até hoje eu sofro com as memórias 

como se revivesse cada momento. Os 

detalhes estão embaralhados e muita coisa 

se perdeu. Já não sei mais o que é 

pesadelo e o que é realidade, não consigo 

mais distingui‑los. Mas foi terrível. 

Terrível!

— Ben Simons, 17 de fevereiro de 2015.
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Eu passava um tempo na casa da minha tia Júlia, onze 

anos atrás, mais precisamente em junho de 2004. Era uma casa 

grande e bem antiga, de construção rústica, com paredes de tijo‑

los cobertas de hera, que ficava em uma colina afastada, numa ci‑

dadezinha calma ao sul de South Hampton, New Hampshire.

Certa madrugada, acordei com a boca extremamente seca e 

saí do quarto em que dormia, no segundo andar, para ir até a cozi‑

nha buscar água. A escada ficava no final do corredor, por onde 

caminhei, sonolento. Quando cheguei mais ou menos à metade, 

olhei com mais atenção à frente e vi minha priminha Carla, de 

cinco anos, sentada, olhando fixamente para cima. Ela estava bem 

animada, dando risadas enquanto virava a cabeça para os lados. 

Pude ver também que ela fazia caretas.

— O que está fazendo aí, Carlinha? — perguntei, bocejando e 

coçando a cabeça.

— Estou imitando a moça das tranças! — ela respondeu, rin‑

do e contorcendo o rosto.
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Olhei em volta — não havia mais ninguém além de nós.

— Onde está a moça, Carlinha?

Então, ela apontou para uma viga no teto que corria paralela 

à escada.

— E como é a moça? O que ela está fazendo?

— Ela está de vestido e fazendo caras engraçadas! — A Carli‑

nha riu. — Assim, ó! — E tornou a imitar as caretas.

Como meu sono era ainda forte demais para continuar dando 

atenção, apenas sorri e voltei a andar. Foi quando ela disse algo em 

um tom triste que me fez estacar congelado no primeiro degrau:

— Mas as tranças da moça estão enroladas no pescoço dela…

Eu me virei para ela, que apontou de novo, bem acima de 

mim.

— A moça está pendurada pelas tranças no pescoço dela… 

Ela está balançando. — E a Carlinha voltou a rir. — Balançando e 

fazendo caras engraçadas. — E mais uma vez imitou as caretas.

Observei por alguns instantes as caretas que a Carla produ‑

zia. Foi quando um arrepio percorreu todo o meu corpo e tudo 

passou a fazer sentido. Não eram caras engraçadas! Ao ver as 

expressões que ela imitava, arregalando os olhos e a boca, sugan‑

do ar, tudo ficou claro — era a exata expressão de alguém que 

estava sufocando. E, com certeza, não eram tranças no pescoço da 

moça. Quando olhei para cima, minha mente fez seu trabalho e 

meu coração disparou: era uma corda.

— Ele também está olhando para a moça! Mas ele está triste… 

— a Carlinha disse de repente.

— Quem está olhando para a moça, Carla? — Eu tremia e ten‑

tava não olhar mais para cima, pois agora podia vê‑la claramente, 

e o barulho da viga antiga rangendo me causava calafrios.

— O namorado dela! — a menina afirmou. — O moço me dis‑

se que foi ele quem a colocou ali…
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Perguntei, então, gaguejando, me sentindo cada vez menor do 

que a minha prima de cinco anos:

— E cadê o namorado dela?

— Você não consegue ver? — ela perguntou, espantada.

— Ver…?

— Olha ele aí, ó! — A Carla apontou para o meu ombro. — Do 

seu lado, pertinho! O moço está te contando o segredo dele! Não 

consegue escutar?

Fechei os olhos e senti minhas pernas bambearem. Uma res‑

piração fria soprava em meu pescoço, e como um sussurro de 

diversas vozes, graves, agudas e desesperadas, distingui pouquís‑

simas palavras, cujos significados tentei fingir que não entendia.

Quando abri os olhos, trêmulo, a Carlinha não estava mais lá. 

Tudo o que vi foi um homem de camisa xadrez vermelha seguran‑

do uma pistola, com o cabelo emplastrado em sangue, que desli‑

zou rapidamente em minha direção e colou seus dois olhos 

vermelhos nos meus.

E depois não vi mais nada…
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 II A escuridão se 
aproxima

É muito difícil, entenda. São detalhes 

pesados, perigosos... Eu me sentiria 

muito melhor se fosse possível apagar o 

que aconteceu em seguida, mas não 

consigo. Isso me assombra.

Você tem certeza de que quer mesmo 

saber a história toda? Então dê‑me um 

tempo, por favor...

— Ben Simons, 17 de fevereiro de 2015.
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Acordei sem fôlego.

O suor escorria pela minha testa e meu coração batia feito lou‑

co. A última lembrança ainda pulsava em minha mente com ater‑

rorizante nitidez, mas a sensação de ter despertado completamente 

arfante fez tudo parecer ainda mais confuso. Só pude imaginar 

que tinha sido um pesadelo.

Levantei‑me da cama com dificuldade e olhei pela janela. O 

sol nascia tímido, tentando se sobrepor às nuvens negras que já 

preenchiam boa parte do céu. Mas eu ainda estava em South 

Hampton e lá fora tudo parecia tão normal quanto no dia anterior. 

No entanto, o que aconteceu do momento em que acordei de 

madrugada, para buscar água, até o instante, segundos atrás, em 

que abri os olhos quase sem conseguir respirar parecia insano 

demais para ser verdade.

A casa estava silenciosa e as janelas balançavam num ritmo 

desordenado por conta do vento. Como num déjà‑vu, saí do 

quarto e comecei a caminhar devagar pelo corredor. Só que 
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dessa vez eu me sentia estranhamente incomodado, com uma 

horrível expectativa de olhar para a viga no final da escada. E, 

como se algo me tentasse, não consegui evitar. Olhei, mas não 

havia nada.

Esfreguei os olhos para tentar colocar os pensamentos em 

ordem.

Viviam na casa: a tia Júlia, o tio Romeo e minha prima Carla, 

de cinco anos. Minha prima Amanda, de dezoito, inteligente como 

era, passara, na primeira tentativa, no vestibular para o curso de 

Tecnologia da Informação na faculdade em Derry, no final do ano 

anterior, onde passara a morar. 

Eu, naqueles dias, tinha dezessete anos e fora passar essa 

temporada na casa deles para ajudar a tomar conta da Carla, que 

vinha adoecendo com frequência e não podia ficar muito tempo 

sem cuidados. Por essas e outras, a situação na casa da família 

Johnson não andava fácil.

A tia Júlia, do alto de seus cinquenta e sete anos, após sofrer 

um violento e inesperado derrame, passara a viver acamada, 

num triste estado vegetativo. O tio Romeo, um ano mais velho 

que ela, começou a trabalhar dia e noite, em outra cidade, para 

conseguir arcar com as contas hospitalares que, segundo ele, 

eram altíssimas. Em muitas ocasiões ele permanecia fora de casa 

durante dias.

Portanto, naquela quarta‑feira, estávamos em casa somente 

eu, a tia Júlia e a Carla.

Continuei caminhando pelo corredor com certo receio e pas‑

sei pelo quarto da minha tia. Abri a porta devagar, apenas o sufi‑

ciente para confirmar que ela continuava a dormir profundamente. 

Seus equipamentos, que emitiam o bip intervalado, estavam em 

funcionamento. Tudo tristemente normal por ali.
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No andar de cima, havia três quartos. O da Amanda em um 

dos extremos do corredor, onde eu me instalara, o dos meus tios e 

o da Carla, que ficava no outro extremo do corredor, já próximo da 

escada. Todos possuíam decoração antiquada, piso de madeira e 

janelas com grandes armações de metal. Exceto o quarto da Carla 

cujas paredes foram todas revestidas com um papel infantil, reple‑

to de desenhos de princesas e castelos.

Ao passar diante da porta do quarto dela, notei que estava 

entreaberta e pude ver a Carlinha sentada no chão, desenhando. 

Dei duas batidas de leve.

— Bom dia, mocinha — eu a cumprimentei, tentando parecer 

o mais tranquilo possível. — Posso entrar?

— Oi, Benny, entra! — Ela se virou e olhou para mim, sorrin‑

do. — Estou desenhando!

A Carlinha adorava me chamar pelo diminutivo: Benny. Ela 

dizia que chamar “só” de Ben era muito chato.

Sentei no chão ao lado dela:

— O que você está  desenhando, hein?

— Minha família e meus amigos. Nós moramos todos em um 

castelo! Olha! — A Carla estendeu a folha para mim: — Você está 

aqui também!

Reparei que na parte do desenho que me representava 

viam‑se, fielmente representados, meus cabelos negros e bagun‑

çados, meus grandes olhos azuis e até a roupa que usava naquele 

dia — calça de moletom cinza e camisa de manga comprida bran‑

ca. Mas o que havia ao meu lado no desenho trouxe de volta o frio 

à minha espinha:

— Quem é este, Carlinha? — Indiquei o que parecia ser um 

imenso animal com vários chifres, asas negras e patas tortas ao 

meu lado.
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A expressão da Carlinha mudou completamente e ela puxou 

o desenho da minha mão:

— Ele não gosta de você! — ela disse, de repente.

— Quem?

— Ele não gosta de você! Não gosta de você! Ele falou que 

você é igual a ele. Não gosta. Não gosta. Não…

De repente, da mesma forma que ela começou a falar, parou. 

E voltou a desenhar. Eu respirava meio fora de compasso, ainda 

tentando entender o que vinha acontecendo desde a noite anterior. 

Sem aviso, ela afirmou:

— Ele é a escuridão. E a escuridão está chegando.

— Como é, Carlinha?!

— A escuridão está chegando. Já levou a mamãe. — Minha pri‑

minha se virou para trás, olhando em direção à porta: — Oi, mãe.

Assustado, olhei para trás em tempo de ver que a tia Júlia 

passava pelo corredor. Mas isso era absolutamente impossível. Ela 

permanecia deitada na cama havia quase nove meses, praticamen‑

te desde que se mudaram para aquela casa.

Levantei‑me de um salto e corri até a soleira, mas não havia 

ninguém. Desci as escadas ainda correndo, procurando desespe‑

radamente algum sinal que provasse que eu não estava ficando 

louco. Quando enfim desisti de procurar, subi as escadas, com a 

mente em completa confusão. Fitei de relance um dos vitrais ao 

meu lado e, lá fora, um dia cada vez mais escuro começava a se 

formar. Dentro da casa, o ar era pesado. Que diabos estava acon‑

tecendo ali?!

Quando cheguei ao último degrau, vi a Carlinha parada em 

frente à porta do quarto da mãe, olhando fixamente para a maça‑

neta. Cuidadosamente, ela abriu a porta, mas o que quer que 

tenha visto a fez gritar muito alto e tombar para trás. Assim que 
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se levantou, a Carla correu na minha direção e jogou‑se nos 

meus braços:

—  Muito medo! Muito medo, Benny, é muito assustador! 

— ela berrava, chorando. Mas, logo em seguida, parou e me enca‑

rou com os olhos vidrados. — A escuridão está chegando!

Atrás de mim, um bizarro barulho de cascos subindo as esca‑

das começou a soar. Acima, a viga rangia assustadoramente.

E, assim, o medo também se apoderou do meu coração. Segu‑

rei a Carlinha no meu colo e corri o mais rápido que pude para o 

quarto.
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 III O monstro no 
corredor
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Um ano antes…



ARQUIVO DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA DE SOUTH HAMPTON, NH

CASO Nº 00016‑A — DARRINGTON

TRANSCRIÇÃO TELEFÔNICA Nº 254688/04
REF.: 182739
OPERADOR: BLAZINSKI, ANNA — BDG: #4582

QUARTA‑FEIRA, 19 DE SETEMBRO DE 2003
INÍCIO: 10h35 PM

10:35:43: Departamento de Polícia de South Hampton, qual a sua emergência?
10:35:45: A escuridão está chegando…
10:35:51: O quê…?
10:35:53: Não há mais tempo. A escuridão está aqui.
10:35:57: Qual o seu nome, senhora?
‑‑‑ ESTÁTICA ‑‑‑ 
10:36:10: Senhora, qual é o seu nome? Estamos identificando o seu endereço.
10:36:25: (…) O mal está aqui.
‑‑‑ ESTÁTICA ‑‑‑ 
10:36:32: Estamos mandando uma viatura.
10:36:42: NÃO HÁ MAIS TEMPO! ELA ESTÁ MORTA! ELE ESTÁ MORTO! 

TODOS MORRERAM!
10:36:57: Senhora, a viatura já está a caminho. Mantenha a calma.
10:37:05: OS PRÓXIMOS SEREMOS NÓS! (…) Posso ouvir seus cascos se 

aproximando…
‑‑‑ BARULHOS INCOMPREENSÍVEIS, SEGUIDOS POR GRITOS ‑‑‑
10:37:20: (…) Senhora?
‑‑‑ GRITOS DE “JÚLIA!” E PASSOS APRESSADOS. UMA VOZ MASCULINA 

ASSUME A LIGAÇÃO ‑‑‑
10:38:01: ALÔ?
10:38:05: Senhor, aqui é do Departamento de Polícia de South Hampton. Qual é o 

seu nome? Temos uma viatura a caminho.
‑‑‑ RISADAS FEMININAS CONSTANTES ‑‑‑
10:38:26: Uma viatura já está…
‑‑‑ FIM DA LIGAÇÃO ‑‑‑
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