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Durante anos fiquei pensando se deveria 
escrever esta história ou não. Ela é um pouco assustadora. 
Após a leitura, talvez você tenha dificuldade para dormir à noite. 
Talvez tenha pesadelos medonhos. Cada vez que relembro esses 
acontecimentos, eu mesma costumo acordar aos berros. Só me 
acalmo depois de levar as mãos à cabeça e me certificar de que 
está tudo em ordem. 

Tudo começou numa festa de aniversário. Na época, era moda 
fazer festas temáticas. Foi durante a Festa Encantada no Bosque. 
Enquanto as meninas rodopiavam e saltitavam feito borboletas, 
os meninos debandaram: metade mocinhos, metade bandidos. 
Entre eles encontrava-se Ovídio. Ele tinha fama de ser meio 
cabeça avoada. Vivia esquecendo as coisas em tudo quanto 
era lugar. Às vezes se esquecia até de si mesmo. Nada muito 
grave, pelo menos até aquele dia. 

5



O bosque terminava num penhasco. Os adultos cansaram de nos 
avisar sobre os perigos de brincar ali, mas ninguém lhes deu ouvidos.  
E foi assim que Ovídio sofreu o acidente. 
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A brincadeira estava tão boa que Ovídio não quis 
parar. No fim da festa ele pegaria a cabeça de volta. 
Esse foi seu erro.

Chegando em casa, Ovídio pressentiu que 
havia esquecido algo.

— Ovídio, não se esqueça de escovar os 
dentes antes de dormir!

Ele sentiu um frio na barriga. Sentou-se 
na beirada da cama, completamente 
desorientado. Não conseguia raciocinar 
direito. Minutos depois o sono falou mais 
alto, e ele dormiu feito uma pedra.
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Enquanto isso, Ovídio não conseguia pregar o olho, apreensivo com a situação. 
Ele nunca havia ficado tanto tempo parado no mesmo lugar.  
Se continuasse assim, ia ter um faniquito.
Lembrou-se de um programa que havia visto dias antes, sobre puberdade,  
e da insinuação de que seu corpo passaria por mudanças.  
Só podia ser isso. 

Horas depois, teve um estranho pensamento. 
“Acho que morri.”

Gritou:
— Oiê! Cheguei!

Ninguém respondeu. 
— Deus! Ô de casa! Deeee-us... cheguei!

Nem os anjinhos deram as caras. 
— São Pedro!  
Quero entrar.

Nada de São Pedro. 



Ovídio reconsiderou. 
E se fosse o inferno? 
Sentiu um medo de arrepiar os cabelos. Parou com a gritaria e  
resolveu ficar bem quieto. Foi a pior noite da sua vida. 

Na manhã seguinte, ele parecia  
um zumbi. As manhãs sempre  
foram difíceis para Ovídio. 
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