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A menina corria como o diabo foge da cruz, atravessando corredor e portas 

como se seus pés pegassem fogo. O irmão, um pouco maior e já com dificuldades de 

acompanhar o pique da irmã, ofegava e gritava ordenando-a que parasse.

- Pára! Me devolve minha pistola laser, Tuca! – berrou Tibério. Ele, quando 

enraivecido, não gaguejava uma vez sequer. Às vezes até gostava de se ouvir naqueles 

momentos. Sentia-se no controle.

- Não dou! Eu preciso dela! – berrava de volta a pequena espoleta escapando das 

garras do malvado irmão.

A mãe não voltara do trabalho e por isso Chica, a governanta, tentava domar a 

situação da cozinha enquanto preparava o jantar. “Oh, menino! Deixa tua irmã em paz”, dizia 

ela sem tirar os olhos da panela de sopa, onde ia juntando legumes e verduras e 

balbuciando coisas incompreensíveis.

Mesmo sendo mais rápida, a menina não superaria a astúcia do irmão. Ele, que 

não aguentava mais correr, retornou pelo mesmo percurso que sabia que a irmã voltaria  a 

fazer depois que saísse correndo de seu quarto. Ele se escondeu depois de uma das portas 

do corredor e a surpreendeu de braços abertos enquanto ela vinha desgovernada ao seu 

encontro. No entanto, ela deslizou com as meias da Pucca e abaixou-se, evitando o abraço 

do irmão, mas acabou encurralada quando se deparou com a segunda porta do corredor 

fechada.

- Me dá minha pistola de volta! – ameaçou o garoto banhado de suor e cara de 

poucos amigos.

- Não, Bebé! Eu preciso dela!! – pediu Tuca já com outro tom, agora que não 

tinha mais para onde correr. 

- Não precisa! Ela é minha! Me dá!

- Por favor, Bebé! Eu preciso dela! – insistiu.

- Precisa pra quê? Diz!

- Pra defender a mamãe do bicho papão, ora!

Tibério já estava pra lá de irritado e não aceitou argumentações. Avançou na 

arma de plástico e a tomou da pequena indefesa que então passou a chorar copiosamente.



Francisca, desesperada, achando que a filha da patroa havia se machucado, 

largou a panela e correu para o local da choradeira. Lá, viu a menina agachada no canto da 

parede com as duas mãos no rosto.

- Que foi isso, menina!? – assustou-se a mulher. 

- Eu atirei no nariz dela, Chica – respondeu Tibério mostrando-lhe a arma, ainda 

sem gaguejar.

- Atirou? Como assim, atirou? Ai, minha Nossa Senhora!! – afobou-se Francisca já 

correndo para um telefone.

Enquanto discava, Francisca ouviu os risos dos dois pestinhas, que mesmo 

brigados, não perdiam nunca a oportunidade de ver a pobre mulher pagando mico.

- Vocês tão de brincadeira comigo, né? – esbravejou a mulher de meia idade 

sentindo-se imbecilizada por duas crianças.

Como sempre ocorria, Francisca fechou a cara e voltou para os seus afazeres, 

bodejando e reclamando não só do que aconteceu mas de tudo de ruim que já viveu. Até 

isso era motivo pra rirem dela e no final, a própria Chica acabava soltando um sorrisinho ou 

outro do papelão que fazia.

Mais tarde, próximo das oito da noite, Tatiana, a mãe, chegou. Bateu a porta e 

logo foi recebida pelos dois moleques devidamente banhados e vestidos, prontos para o 

jantar. Infelizmente ela não voltara para casa com ânimo para nada. O dia fora cheio, 

complicado e a única coisa que queria era tomar um banho e cair na cama.

Os pequenos, tentando empolgar a mãe a juntar-se a eles na mesa, ajeitaram o 

lugar da matriarca como um dia ela os ensinou. Talheres, pratos, guardanapos e tudo o que 

tinham direito estava lá. Eles, orgulhosos, fizeram a propaganda e ainda, juntos, tentaram 

despejar suco da jarra de metal no copo de boca pequena. Sem êxito, molharam um pouco 

a toalha, o que foi suficiente para quebrar o encanto e mandar a mãe de volta em sua 

trajetória para o quarto.



Francisca já estava se acostumando àquela rotina e ficou de prontidão. Quando 

viu que o casalzinho falhara em fisgar a mãe, foi para a mesa chamando-os para comer e  

ouvir mais uma de suas história.

- Venham cá, meninos! Sentem-se e ouçam essa... – começou a mulher ajeitando 

o lenço que segurava seus cabelos – vocês sabem o que é um Ibaporá?

- Não! – responderam em uníssono. 

- Ah! Mas vocês têm de saber! Ele é muito perigoso. 

- É? – perguntou Tuca de olhos arregalados ainda ajeitando-se à mesa para 

tomar sua sopa. 

- É sim! Ele é um bicho malandro. Dizem que ele gosta de dar susto nas pessoas. 

- E c-co-m-mo é que ele é, Chica? – indagou Bebé antes de uma colherada de 

seu prato. 

- Ninguém sabe ao certo. Mas uns dizem que ele é pequeno... 

- Ele tem tromba de elefante? – adicionou Tuca. 

- Sim, tem sim – confirmou Chica sorrindo. 

- E orelhas d-do D-dumbo? – tentou Tibério. 

- Orelhas do Dumbo? Não sei... o que você acha, Tuca? 

- Ah não! Se ele é pequeno num pode. Ele tem de ter orelha de burro – 

empolgou-se a pequena. 

- M-mas ele é m-malandro, sua t-tonta – interrompeu o irmão – ele num p-pode t-

ter orelha de b-burro. Ele d-deve t-ter orelha de g-gato. 

- Isso! Gatos são espertos – confirmou a senhora tentando comandar aquela 

pintura mental surrealista.

Já era madrugada e todos dormiam quando Tuca acordou para ir ao banheiro. 

Como já era uma mocinha de 5 anos, resolveu ir sozinha já que era perfeitamente capaz. 

Cambaleou até a porta de seu banheiro e tentou a maçaneta, mas ela não girou. Tentou 

mais uma vez e começou a saltitar na ponta dos pés, aflita com a situação.

Disparou pelo corredor e foi tentar o banheiro do irmão que ficou com o gabinete 

do pai como quarto logo após a separação. Lá, a mesma história. Porta fechada e não 



conseguia girar a maçaneta. Começou a choramingar. Ela sabia o que aconteceria se não 

conseguisse segurar por mais tempo. Seria uma palmada na certa!

Desta vez ela não correu mais. Andou com passos apertados e sofridos em 

direção ao quarto da mãe. A porta estava entreaberta. Ela apenas foi entrando e 

empurrando a porta com o corpo até notar que sobre o peito de sua mãe parecia repousar 

uma forma indefinida, mas que parecia ter cabeça, pernas e cauda.

Tuca ficou imóvel e olhar fixo na coisa. Ela parecia uma sombra. Tuca resolveu 

aproximar-se para entender do que se tratava, afinal, mesmo sendo estranho, ainda 

lembrava um gato. Deu mais dois pequenos passos e a coisa se mexeu, olhando a menina 

nos olhos e abrindo o que parecia ser uma boca com muitos lábios e dentes.

Tuca gritou. Alto e estridente. A mãe assustou-se e abriu os olhos, vendo à frente 

a imagem pálida de sua filha aos prantos. Segundos após chegou Bebé e Chica, curiosos e 

preocupados.

“Paporá”, disse a menina choramingando, olhando para Francisca e buscando 

colo. Bebé, que não deixava nada barato, começou a caçoar da irmã que havia se urinado. 

No entanto, não convencido de que a irmã simplesmente sairia de seu quarto para molhar o 

chão do quarto da mãe, ele saiu vasculhando para ver se encontrava algo.

Tatiana simplesmente balbuciou algo e fechou novamente os olhos. Chica, já com  

a menina nos braços levou-a para o banheiro para um asseio rápido.



Era dia do pai ir buscá-los para passar as férias em sua casa. Tibério estava 

empolgado, como sempre, mas tentava não demonstrar tanto. Já Tuca não parecia a 

mesma. Chica aprontava a mochilinha tentando animá-la, mas nada parecia dar jeito em sua 

falta de interesse.

- O que a Tuca tem? - questionou Rogério.

- Não sei. Uns dias atrás ela me acordou num grito de madrugada. Quase que 

morro! Não lembro bem o que foi porque eu tava muito cansada. Caí no sono logo depois.

- Mas por que ela gritou?

- Ah, acho que teríamos de levá-la a um psicólogo. Desde a separação ela vem 

agindo de forma esquisita - explicou Tatiana.

- Esquisita? Não tenho notado nada de estranho. Quando ela está lá em casa ela 

me parece normal, uma criança de 5 anos, brincando, aprontando. Já o Tibério tem estado 

meio desconfiado. Não fala direito comigo.

- Com razão, né? - concluiu a mulher.

- ... Vamos, crianças?! - finalizou o pai arrebanhando as crias para fora do 

apartamento.

Tatiana despediu-se dos filhos e foi para a cozinha. Chica abaixou-se e pediu um 

abraço da menina, mas esta simplesmente aproximou-se e se deixou ser abraçada.

- O que você acha, Dona Francisca? - perguntou Rogério.

- O que eu acho? Eu acho que nada disso é fácil pra ninguém e que o mínimo 

que poderiam fazer é dar a devida atenção ao que ela diz.

- Mas todos nós damos atenção aos dois - defendeu-se o homem.

- Não! Você olham para ela, mas ninguém a vê. Vocês escutam o que ela diz, mas 

ninguém ouve o que ela tem a dizer - indignou-se a governanta - desde que o senhor foi 

embora, sabe-se lá porquê, essa menina parece um fantasma para vocês. Ou melhor, um 

bicho de estimação que vocês alimentam e deixam num canto como se isso fosse o 

suficiente.

- Calma, Dona Chica! - disse Rogério levantando as mãos abertas como se 

rendendo ao que era dito - como disse não tem sido fácil para ninguém.



- É, mas os únicos perdidos nesse tiroteio são os pequenos - terminou Francisca 

virando as costas e voltando para a cozinha dando de cara com a patroa logo na entrada, 

como se estivesse ali atenta à conversa alheia - Que bom que a senhora ouviu tudo!

Na casa do pai a história era outra. Lá os dois tinham jogos, brinquedos, amigos 

no mesmo prédio. Eles já haviam morado lá antes de se mudarem para o apartamento em 

que atualmente moravam com a mãe.

Rogério estava de férias, então podia dar mais atenção aos filhos. Ele ficava em 

um banco lendo um livro enquanto a meninada corria solta no pátio. Na hora de jantar eles 

subiam e iam brincar de montar uma pizza ou sanduíche e comer assistindo a um desenho 

dos milhares que haviam lá.

Tibério, embora divertindo-se com tudo ali, trocava poucas palavras com o pai. 

Ele culpava o pai por ir embora e, provavelmente, tinha razão em fazê-lo.

A história é que um belo dia, do nada, o pai levantou-se, arrumou a mala e disse 

que voltaria para buscar o resto das coisas. Simples assim.

A mãe despencou. Mudou da água para o vinho. Quem antes era pontual, 

organizada, atenciosa, amorosa, virou desleixada, bagunçada, negligente com os filhos e 

fria. Sem falar que estava sempre cansada. Sempre!

O tempo bom estava acabando. Faltavam apenas dois dias de férias. Rogério 

curtia os filhos como se fossem os últimos dias de sua vida. Tudo ia bem até que Tibério 

ouve o pai dizer ao telefone que estava se mudando para outra cidade no mês seguinte. 

Aquilo significava que não o veriam mais tão cedo.

Bebé e Tuca se trancaram no quarto. Não queriam mais contato com o pai. 

Aquilo era traição. Como ele poderia abandoná-los duas vezes? Rogério, por sua vez, sabia 

que não era bem assim. Aquele apartamento continuaria sendo seu, para onde voltaria todas 

as férias para ficar com os filhos, mas no meio de tanta coisa acontecendo, tanta incerteza, 

como convencer as crianças de que aquilo era verdade?



Tuca levantou-se de madrugada. Ela precisava ir ao banheiro e o quarto em que 

estavam não tinha um. Ela estava com medo de ir sozinha e a única solução foi cutucar o 

irmão.

- Bebé! - cochichou Tuca puxando uma manga do pijama do irmão - me leva no 

banheiro.

- Hmm! - gemeu Bebé sem nem abrir os olhos.

- Eu preciso ir no banheiro, Bebé - repetiu.

- P-pois vá, m-menina chata!

- Não! Sozinha não! O paporá pode me pegar - explicou.

- N-não existe isso. Era hist-tória da Chica - tentou Tibério.

- Não! Eu vi ele em cima da mamãe - revelou a menina atraindo a atenção do 

irmão.

- Viu?

- Vi sim.

- E c-como ele é?

- Parece um gato de boca feia - disse ela usando as mãos para delimitar o 

tamanho do bicho.

- T-tá, vamos lá. Eu t-te levo no b-banheiro.

Tuca estava acabando quando Tibério ouviu algo vindo do quarto do pai no fim 

do corredor. Assim como sua mãe, o pai costumava dormir com a porta entreaberta. O ruído 

lembrava o ronronar de um gato, mas como se feito por um gato asmático. Bebé esqueceu 

a irmã por uns segundos e andou levemente até a porta do pai. Ali ele apenas escorreu a 

cabeça para dentro e parou.

Não era alucinação, era? Ele não sabia dizer. Havia sim um gato deitado no peito 

do pai, beijando-o na boca. Tuca saiu do banheiro e o som da porta atraiu a atenção da 

coisa. Imediatamente ela descolou seus lábios, que mais pareciam tentáculos, do rosto do 

homem e virou a pequena cabeça para a porta, fazendo com que Tibério saísse rapidamente 

para não ser visto.

Tuca foi sem fazer barulho até onde estava o irmão e ao ver a porta abrindo-se, 

parou. Ela não viu nada, pois imediatamente Bebé a puxou para o canto da parede com 



uma mão em sua boca para que não gritasse novamente. Agora estavam longe da linha de 

visão da criatura,

- Quem está aí - perguntou o pai com voz de sono.

- ... - eles permaneceram em silêncio. Não sabiam se era mesmo o pai falando.

Quando a porta foi aberta completamente, eles puderam ver que quem a abriu foi 

o próprio pai e não o monstro. Eles saltaram de trás da parede nas pernas dele quase 

matando-o de susto, falando ao mesmo tempo que choravam.

Na manhã seguinte Tibério e a irmã pareciam mais alertas do que nunca. Logo 

que acordaram vasculharam a casa toda com arma de plástico em punho e a supervisão do 

pai. Estava seguros!

Rogério não sabia o que concluir. Poderiam estar inventado aquilo para chamar 

atenção, mas o que não podia ignorar era o fato de que precisavam de alguém equilibrado 

por perto e a mãe certamente não se enquadrava.



Deixando os filhos na casa da ex-mulher, Rogério conta-lhe o ocorrido.

- Isso é falta de palmada - disse a mãe.

- Não, Tatiana. É falta de atenção. Você está claramente cansada, abatida. E...

- Não, Rogério, eu estou claramente sem tempo para trabalhar mais do que já 

trabalho para sustentar essa casa - interrompeu Tatiana.

- Foi escolha sua vir para cá. Eu disse que sairia daquele apartamento e vocês 

poderia ter ficado lá. Os meninos adoram aquele lugar.

- Não vai mais sair? - indagou a mulher franzindo a testa.

- Sim, mas agora vejo que não posso ficar longe muito tempo. Infelizmente já 

aceitei o cargo oferecido noutra sede, mas darei um jeito de voltar.

- Como queira! - finalizou Tatiana claramente querendo fechar a porta de sua 

casa.

Bebé e Tuca já haviam corrido para a área de serviço para dar um abraço bem 

apertado em Dona Chica. Esta gargalhou de alegria quando os viu voando em sua direção. 

Abraçou os dois como se fossem seus próprios e estalou um beijo em cada.

Quando perguntou como foram as férias, silêncio. Ambos ficaram sérios e se 

entreolharam. Francisca estranhou e insistiu “O que houve?”.

- A gente viu o Ip-pap-porú - sussurrou Tibério.

- O quê? - assustou-se Chica.

- Aquele bicho da sua história - explicou a menina.

- Vocês viram o Ibaporá? - corrigiu a governanta.

- Sim - responderam os irmãos.

- E vocês não tiveram medo?

- Sim! Mas o papai espantou ele - disse Tuca com satisfação nos olhos e na voz.

- Foi - confirmou o irmão - o bicho é m-medroso e f-foge rápido.

Após um lanche caprichado feito com carinho e regado com a saudade que 

Chica sentira dos pequenos, Tuca foi para seu quarto brincar e Bebé aproximou-se de Chica 

para conversar.



- Chica! - começou o menino.

- Oi, Tibério! - Dona Chica sussurrou de volta - Olha! Estou orgulhosa de você.

- P-porquê? - admirou-se o pequeno rapaz.

- Em vez de fazer sua irmã parecer estar vendo coisas, você está dando apoio a 

ela. A menina precisa de alguém que acredite nela.

- M-mas... eu... ac-credito! - revelou.

- ... acredita mesmo?

- Sim. E p-por isso q-queria falar c-com você. Nós vimos o b-bicho em cima do 

p-pap-pai e ele não t-tava só d-deitado em cima d-dele não.

- E o que você acha que ele tava fazendo? - Chica quis saber.

- Sei n-não - Bebé parou e pensou um pouco - B-beijando?

Aquela era a última sexta feira das férias e logo na segunda a rotina da escola 

reiniciaria. Tibério estava inquieto, imaginando que mais tarde, quando sua mãe fosse dormir, 

a criatura voltaria a deitar-se sobre seu peito. Mas como surpreendê-la no quarto de sua 

mãe? Lá era muito apertado e não havia onde se esconder.

O menino correu para Francisca e indagou com entusiasmo:

- C-como p-posso d-derrot-tar o m-monstro d-de uma vez p-por t-todas, D-dona 

Chica?

- Derrotar, Bebé? Calma!

- Sim, m-matar, d-destruir, ac-cabar com a vida do bicho! - proliferou a criança.

- E se nada puder matar a coisa ruim?

- Ent-tão... - Tibério divagou por uns segundos - est-tamos fritos!

- Venha aqui. Sente-se do meu lado que eu vou te contar a história toda - 

convidou Francisca com seu ar materno aflorado.

“Era uma vez uma família  feliz que morava num pequeno casebre na beira do rio. 

A família, embora pobre, tinha tudo que precisava. Um lugar para morar, um lugar para se 

divertir, companhia e muito amor.

Um dia um dos três irmãos estava catando gravetos na floresta quando foi 

surpreendido por um gato preto de cabeça pequena e olhos laranjas que lhe disse: “troco 

um graveto desses por um desejo, mas não podes trocar mais do que três deles”. O garoto 



recusou a oferta, pois de nada precisava. O mesmo aconteceu com os demais irmãos 

sempre que iam catar gravetos para a fogueira.

Chateado com seu fracasso, o Ibaporá visitou a família durante três noites e deu a 

cada um dos filhos, um pesadelo. Durante o dia tudo parecia normal, mas à noite os sonhos 

tenebrosos começaram a assombrá-los.

Um dia o filho mais velho, e mais gentil de todos, gritou com sua mãe. Ela chorou 

e pediu à Deus que aquilo não mais acontecesse. E ele, sem paciência com a mãe, foi 

embora.

No dia seguinte a filha mais velha apareceu com um homem ao seu lado se 

dizendo pai da criança que estaria por vir. A mãe e o pai choraram e pediram perdão aos 

céus pelo pecado da filha. E ela foi embora com o homem com o qual não casara.

No outro dia o delegado da cidadezinha próxima bateu na porta do pequeno 

casebre e anunciou a prisão do filho mais novo, pois este havia matado um velho no bar. E 

os pais choraram sem parar por três longos dias, um por cada filho que se foi.

Com seus espíritos quebrados, os pais definharam e aos poucos foram virando 

outras pessoas. Eles não eram mais felizes nem se amavam como antes, pois tudo que  

importava lhes havia sido tirado.

Três noites depois eles foram visitados novamente pelo gato de cabeça pequena 

e deles a criatura tomou suas almas.

Dizem por aí que até hoje, quem andar por aquela região durante três noites 

seguidas começará a ver os espíritos dos pais desolados.”

- Então ele q-quer a alma do p-pap-pai e da m-mamãe? - concluiu Tibério.

- Não, menino! Ele não quer nada. Isso é só uma história  que contam no interior 

para botar medo nas pessoas - tentou Francisca.

- Não! Eu vi ele. E os olhos não são l-laranjas - disse o menino saltando da 

cadeira decidido a lutar contra a malévola criatura.

- Não? Que cor são!?

- Am-marelos!

- E você vai aonde? - Chica quis saber.

- Eu p-preciso d-de um p-plano! - concluiu ele saindo da cozinha.

*****



Tibério correu para alcançar o sinal aberto. Aquela avenida era muito 

movimentada e os semáforos demoravam muito para abrir para os pedestres. Era certo que 

sua irmã não o perdoaria pelo atraso, mas não podia se culpar pelos erros dos outros. Ainda 

que preferisse ter um carro, não compensava tantos gastos se todo lugar que ia era 

relativamente perto um do outro.

- Desculpa, Tuca! - disse ele adentrando o café e sacando a mochila de suas 

costas.

- Eu não tenho mais 5 anos, garoto! - retrucou Alessandra abrindo uma pasta de 

papelão e tirando dela algumas folhas de papel -  vê isso!

- O que é? - pergunta Tibério acomodando-se na cadeira e jogando de lado a 

mochila.

- Lê! É um relatório de uma paciente minha.

- ... criança... três anos... sim, ok... gato... - continuou ele murmurando algumas 

palavras e ignorando outras.

- O que acha? - perguntou Alessandra mais interessada em conseguir a atenção 

de alguém que a atendesse que na resposta do irmão.

- Eu acho que é possível que seja ele.

- Ele? Anda, diz o nome dele! - insistiu Tuca em corpo de mulher.

- Ah, Alessandra! Se eu negasse a existência dele eu não teria me formado em 

história e especializado em Folclore Brasileiro e...

- Falou bonito, mano - interrompeu a irmã - mas você tem evitado o assunto há 

algum tempo.

- Evitado não, estava apenas me dando umas férias.

- Certo, mas então me diz aí o que você tem para nós! - desafiou.

- Ok! Vamos lá!

Tibério pescou sua mochila de couro do chão e dela tirou uma gorda pasta 

dessas cheias de marcadores coloridos indicando ser sua leitura de cabeceira. Aquilo já foi 

lido e relido mais do que podia imaginar.



- Você lembra da história que a Chica me contou quando criança? - relembrou 

Tibério - ela tem raízes no nordeste. No entanto, a história do tal gato parece ter vindo do 

norte, onde as primeiras versões datam de mais de 100 anos atrás. Estas versões, 

encontradas em manuscritos danificados da época, mostram algumas variantes 

importantes.

- Que são...?

- Que são a quantidade de irmãos e as transgressões de cada um deles.

- Então em algumas versões havia 4, noutras 6 irmãos? - indagou Alessandra.

- Isso! Mas o importante aqui era o que eles, na época, condenavam. Era como 

dizer que manga com leite matava. Sexo só depois do casamento, se não o Ibaporá 

comerá sua alma.

- Certo, mas na versão da Francisca quem teve a alma roubada foram os pais 

somente. Dois dos filhos foram embora sem castigo algum - lembrou ela.

- É verdade, mas podemos dizer que essa alteração tem a ver com a cultura e os 

costumes de onde ela veio. Lá, a história tinha como alvo os pais, quem sabe. Seria culpa 

deles se não educassem bem os filhos - deduziu Tibério virando folhas, procurando algo.

- No entanto, não são as diferenças entre as dezenas de versões que devemos 

estudar, mas as semelhanças. Em todas elas a incidência do número 3 chama atenção. 

Mesmo quando o número de irmãos não é três, o número de desejos oferecidos é 3.

- Nenhuma das histórias conta como se defender da besta, Tibério?

- Não. Nenhuma, mas eu arriscaria dizer o que seria capaz de assustar o bicho.

- O quê, então?

- Eu te pergunto uma coisa: qual o interesse da criatura em trocar gravetos por 

desejos?

- Hm.. Te entendo! Em troca de algo bom, de uma recompensa, como os 

desejos, eram uns pedaços de madeira solta à menos nas redondezas. É isso? - tentou a 

irmã.

- Imagino que sim. Olha! Eu estou convencido de que essa história começou a 

circular como uma forma de aviso para que tomassem cuidado e um “manual de 

instruções” de como derrotar o bicho.

*****



O dia estava cinza e pesado. Junto com a leve garoa que descia do céu, desciam 

as lágrimas de quem assistia ao caixão penetrar na terra lentamente. Tibério e esposa, 

Alessandra, esposo e filhas despediam-se silenciosos do pai e avô, que tanto lutou pela 

lucidez nos últimos dias de vida.

Tibério andou para longe de todos e de lá acenou para a irmã. Alessandra foi ao 

seu encontro e o abraçou calorosamente.

- Preciso te contar o que ele me disse antes de morrer - contou Tibério com a 

boca enterrada em no ombro da irmã - ele estava lúcido, Tuca!

- Bebé, que não sejam mais devaneios sobre o Ibaporá - disse ela afastando-o de 

si.

- Não são devaneios! Me ouve! - implorou ele buscando as mãos da irmã e 

segurando-as com firmeza.

- Nós já perdemos mamãe, Chica, uma irmã e agora o papai. O que mais você 

quer que essa história tire de nós?

- Não, Alessandra! Aquela não era nossa irmã, você sabe disso - esbravejou 

Tibério puxando Alessandra pelo braço enquanto ela tentava volta ao enterro - Aquilo era...

- O quê, Tibério? Aquilo, aquele bebê que você segurou nos braços, que trocou 

as primeiras fraldas e a quem deu a mamadeira... o que era “aquilo”, Tibério!?

- ...

- Isso! Foi o que pensei. Embora esteja indo pelo mesmo caminho paranóico da 

mamãe, você ainda reluta em aceitar essa loucura toda - disse ela livrando o braço das 

mãos do irmão - Talvez você ainda tenha chances!

*****



O dia estava cinzento e chuvoso. Muito parecido com o dia em que enterrou seu 

pai. Para Alessandra, dias como aquele lhe traziam péssimas lembranças, mas mesmo que 

isso pesasse em seus ombros, suas pequenas eram capazes de lhe tirar do fundo do poço 

com apenas um sorriso.

Elas já estavam grandinhas e falavam de tudo. Pareciam duas matracas que não 

cansavam nunca. Naquele domingo de céu nublado elas tiraram a mãe da cama e 

imploraram para irem brincar no parque.

Elas tinham apenas poucos minutos de diferença de idade, mas tinham 

personalidades muito diferentes. Embora fossem ambas espertas e brincalhonas, uma era 

um pouco mais calada e parecia sempre estudar os arredores, as pessoas e os eventos. A 

outra, a mais nova, era a desbravadora. Ela não se importava com os perigos e metia a cara 

sem medir as consequências.

Alessandra se abrigara de uma possível chuva debaixo de uma árvore densa 

enquanto as filhas brincavam no parquinho há 10 metros dali. Ela lia um parágrafo de um 

livro que trouxera consigo e levantava a vista para depois sorrir com o que as duas diabinhas 

estavam aprontando.

Minutos depois a distraída mãe se assusta com gritos da mais velha, Tamara. A 

mais nova, Ticiana, estava paralisada, acoada entre um banco de cimento e uma lata de lixo 

enquanto um garoto, que antes parecia brincar com elas, a ameaçava com um graveto em 

sua mão.

A gritaria continuou até que Alessandra avançou no graveto e o tomou da mão do 

moleque. Este, assustado, olhou para cima encarando a mãe das gêmeas sem entender o 

que havia ocorrido. Na mesma hora outras mães se aproximaram indagando que confusão 

era aquela.

Alessandra passou uma mão na cabeça do menino que apontava o galho para 

sua filha e o acalmou. Estava tudo bem! Elas apenas se assustaram.

Na caminhada de volta para casa Alessandra notou que as filhas estavam bem e 

que aparentemente já esqueceram do acontecido no parque.

- Alô! - atendeu a voz masculina.

- Sou eu. Pode falar?

- Oi, Tuca! - reconheceu a voz - pensei que nunca mais me ligaria.



- Sua voz está estranha. O que aconteceu? - estranhou Alessandra.

- Longa história, mana! Mas se tiver disposta a ouvir o que tenho a dizer, é só 

aparecer por aqui.

- Posso ir hoje? - pediu.

- Pode sim - consentiu - Mas à noite, por favor!

Era um domingo à noite e ainda que preferisse estar com a família jantando, 

Alessandra sabia da necessidade de se tirar à limpo toda aquela história que já os 

assombrava há muitas décadas.

A casa do irmão parecia abandonada ou, no mínimo, mal cuidada. Os muros da 

frente pediam uma demão de tinta e o portão, algumas ferragens novas. Alessandra 

alcançou a campainha e admirou-se com a camada de poeira sobre ela. Com um som 

elétrico seguido do rangido das dobradiças cedendo, ela adentrou o que mais parecia ser 

um cenário de um filme de terror.

No caminho da mureta à porta, grama morta, plantas murchas, vasos quebrados, 

uma garagem vazia e algumas janelas quebradas. Não, ali não morava seu irmão, pensou. 

Ele sempre foi uma pessoa limpa e organizada. Nada daquilo fazia sentido.

- Desculpa a sujeira, Tuca - disse uma voz que podia ser, outrora, a de seu irmão, 

mas que agora soava como a de alguém com defeito na boca.

- Bebé? - chamou a irmã  atravessando a porta da frente - onde acendo a luz?

- Deixa como está, maninha. A luz fere meus olhos.

- Ai! O que é isso? - espantou-se Alessandra ao esbarrar em uma poltrona.

- Senta aí. Precisamos conversar.

Alessandra estava com muito medo e tentava controlar a respiração. O coração 

batia forte doendo no peito e as mãos trêmulas quase não a permitiram alcançar o braço da 

poltrona para puxá-la para perto.

- O que aconteceu contigo, Bebé?

- A história me pegou pelo pé, Tuca.



- Você ainda se prende no que nos aconteceu na infância, irmão - disse ela 

compassadamente, segurando as lágrimas, imaginando que o mal da família era loucura.

- Não, mana, o que nos aconteceu na infância que se prendeu a mim - 

respondeu ele engrossando a voz e apontando uma pequena lanterna para sua boca 

deformada em meio a uma densa barba.

Alessandra deixou um grito fino e curto escapar, interrompendo-o com uma das 

mãos. O salto que deu no assento não foi suficiente para jogar-lhe de volta em pé. Tibério, 

ainda disposto à piorar a situação abriu a boca o máximo que pôde, afastando bem os 

vários pedaços de lábios e mostrando dentes que mais pareciam presas dentre outros 

aparentemente normais.

A irmã não teve forças para se colocar de pé e correr dali. Talvez, apenas talvez, 

ela tivesse mais compaixão que medo naquele momento, fazendo-a ficar com o irmão.

- Não vai correr? - perguntou ele quase frustrado.

- ...

- Acredite! Foi mais difícil para mim do que está sendo para você - continuou ele 

tirando o foco da lanterna de si.

- Quand... Quando aconteceu isso?

- Hm.. Poucos dias depois da morte do papai. Coincidência ou não, eu estava na 

frente do túmulo dele quando as dores começaram.

- Que dores? - inquiriu a irmã fungando no escuro.

- As dores de cabeça e na mandíbula. Às vezes eu acordava gritando, irritado. A 

Débora me deixou pouco tempo depois que a mudança começou a acontecer.

- Na boca?

- Sim. Um dia ela chegou em casa e me encontrou desmaiado no chão do 

banheiro com a boca estourada. Ela pensou que eu tinha me matado. Quando liguei pra 

ela no dia seguinte ela não me deixou explicar e achou que tinha sido uma pegadinha. 

Nunca mais nos falamos depois disso.

- ...

- A boca estourada foi justamente isso aqui... Minha mandíbula abrindo e 

rasgando a carne. Uns dias após já estava cicatrizado, mas não como era antes.



- Mas... e o que é... você? - Alessandra tentou com jeito.

- O que sou eu? - riu o irmão - o que somos nós, maninha!

- Mas eu não sou isso! Eu não...

- Ainda! Na verdade, talvez nunca seja, mas a probabilidade existe.

A verdade é que nem ele sabia o que era. Nem ele, nem os outros sabiam. Meio 

homen, meio aquilo que uns chamavam de Ibaporá. O que eles sabiam era que aquele gato 

de cabeça pequena se alimentava na noite. Eles sugavam a energia dos lares desfeitos. 

Famílias com vínculos fortes entre os pais e filhos conseguiam manter longe a criatura. Ainda 

assim, ela tinha seus meios de como destruir os laços familiares.

O Ibaporá não mata propositadamente, mas a morte é o fim daquele que não tem 

mais energia vital nem vínculos com seus entes queridos. Estes mesmos pais e mães de 

quem ele se alimenta também passam a carregar suas sementes e seus filhos se tornarão 

Ibaporás.

Da mesma forma que o bicho precisa enfraquecer laços familiares para conseguir 

se alimentar, os filhotes precisam se livrar desses vínculos para aflorarem. Somente quando 

o amor está acabando e a indiferença toma conta é que eles brotam de dentro da carne.

Contudo, existe um prazo para que isso aconteça. Se esse prazo expira, a 

transformação não será perfeita  e o que nascerá será, em realidade, tudo que se nutriu entre 

os membros da família para que ele nascesse. Isto é, dor, negligência, tristeza, raiva.

- Em meu caso... negligência, acho. - terminou ele calando-se logo após.

- Minhas filhas? - perguntou Alessandra quebrando o silêncio.

- Elas também - confirmou Tibério levantando-se de onde estava - hoje o dia 

estava bem escuro, o que me permitiu sair. Eu estava no parque naquela hora.

- Então você viu o que houve?

- Sim. Elas estão prontas, mas por algum motivo sua família ainda está unida.

- Claro que está! O que você quer dizer com isso? - Alessandra aumentou o tom 

de voz tentando levantar-se, mas caindo em seguida de volta na poltrona - porque fez 

isso?



- Acalme-se! Eu não lhe quero mal. Não lhe convidei à  minha casa para ferir-lhe - 

explicou o irmão tentando falar com a voz que um dia teve - eu quero que você entenda 

minha dor.

- ...

- Isso que está me acontecendo irá acontecer com elas se tiverem a sorte de 

você e seu marido morrerem quando elas estiverem adultas. E a julgar pela idade em que 

estão prontas para brotarem da carne, se elas perderem os pais com 80 anos ou mais, a 

dor será imensamente maior.

- Não... - Alessandra choramingava em seu canto.

- Eu tive sorte de perder meus pais “cedo” e poder entender isso para que o 

mesmo não acontecesse com as minhas sobrinhas.

- E o que você quer de mim? Que eu morra e mate meu marido ou que eu mate 

minhas filhas?

- Essa é uma decisão inteiramente sua - disse ele afastando-se para a janela 

enquanto outros vultos se juntavam a ele.

- E não existe outra saída? - perguntou Tuca, suplicando por uma resposta 

enquanto via a silhueta do irmão saltar janela afora e sumir na noite.

- Enquanto houver laços fortes que as mantenham humanas, elas nunca 

mudarão. O problema é que estes laços são frágeis e podem ser facilmente quebrados - 

respondeu outra voz na escuridão - O ciclo familiar pode se estender por muito tempo, 

contanto que sempre haja pais vivos até a idade adulta e filhos nascidos enquanto se é 

bastante jovem. Assim, a dor que sentimos nunca as atingirá.


