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Dedicatória
Para a minha amiga A. M., escrevo este livro em honra da nossa amizade, e como
agradecimento pela ajuda e carinho que me deste quando necessitei. Mas também como
pedido de desculpas, e tu sabes do que falo.
Agradeço ao Universo o facto de nos temos conhecido, apesar de eu ter a
sensação que já nos conhecíamos antes, e há muito tempo, provavelmente vidas
passadas, quem sabe, foste tu que me falaste destes temas e despertaste em mim estas
sensações.
Muito obrigado por tudo, do fundo do meu coração, por seres minha amiga,
entrego-te a ti o livro que considero ser uma das minhas melhores obras, toda a minha
alma, todo o meu ser, estão neste livro.
Gosto de ti, ontem, hoje e amanhã.
Do teu amigo,

Sérgio Brázio

Capítulo 1
–
“Quando se conhece alguém...”
Os raios de luz do Sol, entravam pelas fendas e buracos que havia no teto daquela
antiga estação de comboios. O escuro começou a desaparecer, dando lugar à luz e às
sombras. Sujidade, destruição, via-se ali, naquelas ruínas. Plantas, em geral rasteiras e
trepadeiras, cresciam entre as pedras de calcário brancas e pretas da calçada
portuguesa, que se encontrava naquele chão. As plantas tinham subidos pelas paredes e
tetos. Alguns animais estranhos, parecidos com pequenos roedores, andavam por ali
também, cheirando tudo e ouvindo tudo com muita atenção, porque eram cegos, e viviam
em lugares escuros e nas profundezas da terra, tinham garras, mas assim que um ser
maior aproximava-se, eles geralmente fugiam, para as suas tocas. Também um velho
comboio se encontrava ali, perdido e abandonado, numa das linhas da estação. A cor das
carruagens, eram entre vermelho e cinzento, mas notava-se mal devido à ferrugem e
sujidade dos tempos. Os vidros partidos e algumas portas abertas, outras fechadas e
outras partidas.
Num dos bancos da estação, uma menina estava deitada a dormir. Quando a luz
começou a bate-lhe na cara, ela abriu os olhos, eram uns olhos grandes e belos, o olho
esquerdo era azul e o direito era verde. Levantou-se, deslizando pelo banco e ficando
sentada. Abriu a boca e levantou os braços, espreguiçando-se. Uns dentes brancos se
fizeram ver, com os caninos pontiagudos. Olhos fechados neste momento e umas
lágrimas surgiram nas pontas dos olhos, aquelas lágrimas que aparecem quando se
boceja e espreguiça. Esfregou os olhos e depois levantou-se, pondo as mãos nas costas
e fazendo força, para esticar completamente a coluna.
Ela tinha a pele clara, cabelo loiro até aos ombros. Era uma menina, mas não era
uma menina qualquer, na verdade, há muito tempo que já não se viam meninas como
antigamente no Mundo. Ela tinha uma cauda e duas orelhas de tigre. Vestia um vestido
que ia desde o peito até aos joelhos e era de cor laranja com riscas negras, imitando a
pelagem de um tigre. Calçado, tinha uns sapatos pretos confortáveis.
Ela pegou na sua mala tiracolo, que deixara no chão, encostada ao banco onde
pernoitou. Sentou-se e pousou a mala no colo e abriu-a. Tirou um cantil castanho, tiroulhe a tampa e bebeu um pouco de água. Voltou a guarda-lo e desta vez tirou um saco
com várias coisas enroladas em papel branco. Ela tirou uma destas coisas e guardou o
resto na mala, que desta vez pôs ao seu lado. Desembrulhou o papel, que mostrou uma
deliciosa sandes de fiambre. A Menina abriu a boca e deu uma dentada. Começou a
comer o pão nas calmas. Fazia migalhas quando comia, então, um pássaro com duas
cabeças, olhos pretos, sem penas na cabeça e pescoço, com pelugem branca a seguir a
este, e penas cinzentas no corpo e patas cor de laranja, que tinha ninho em cima do
comboio, ao vê-la comer, voou e pousou à sua frente, e picava o chão, comendo as
migalhas caídas. Quando acabou de comer a sandes, limpou os lábios com o papel e
atirou-o para longe. O pássaro e o roedor que andava por ali, foram ver se havia alguma
comida para onde a Menina tinha atirado o papel embrulhado, visto que não haver
comida, o pássaro e o roedor começaram a lutar entre si.
A Menina levantou-se, tirou uma pequena lanterna preta da mala, fechou e pôs ao
ombro e começou a caminhar. Ela ia atravessar um túnel escuro, onde outrora, os
comboios passavam. Ela tinha de atravessar o túnel para sair dali, era o caminho mais
rápido. Acendeu a lanterna e começou a caminhar cautelosamente. Passado um tempo,

ouvia-se o vendo e sentia-se, vinha de frente, a saída não devia estar longe. Ah, lá
estava, uma luz ao fundo. A Menina sorriu, estava próxima do final, mas depois parou, um
arrepio percorreu-lhe o corpo deixando-a paralisada. Ali mesmo à sua frente, iluminado
pela luz da lanterna, estava o corpo de alguém. Era o corpo de um homem grande e forte
que estava ali no meio da linha. A Menina respirou fundo e caminhou lentamente, para
conseguir ver melhor. Parecia ter sido atacado por alguma criatura, pois tinha marca de
garras na face, pescoço, peito e barriga. O sangue, ainda não estava seco, isso
significava que aquele homem foi morto recentemente.
– O que foi isso? – interrogou-se ela, ao ouvir um som atrás de si. Eram uns
passos e rugidos, cujo som era uma espécie de: “Ãaaaaaaaaahhhh grrrrrrrrrrrrrrr”.
A Menina virou-se para trás e apontou com a luz da lanterna, e viu um ser
monstruoso humanoide com os baços esticados para a apanhar com as mãos, onde dos
dedos saíam umas garras afiadas sujas de sangue. A boca aberta, com dentes
pontiagudos e baba pegajosa que caía. Olhos de cor branca e sem expressão. A Menina
rapidamente começou a correr, o mais rápido que as suas pernas permitiam. Felizmente
aquele ser horrendo, era lento, e a Menina conseguiu-lhe escapar sem grandes
problemas, foi mais o susto e a impressão desagradável que aquele ser causava, ali no
túnel estreito e escuro, do que a ameaça.
Ficou encadeada com a luz do Sol. Tinha saído do túnel. Virou-se para trás para
ver se não era perseguida pela criatura. Não. Não se via, a Menina tinha conseguira
escapar.
– Ufa, foi por pouco. – disse para si própria, e desligou a lanterna, abriu a mala, e
pôs lá. – Será que foi aquela criatura que matou aquele homem? – interrogou-se.
Continuou a caminhar. Depois de sair do túnel e andado um pouco, viu-se numa
cidade em ruínas. Dava passos vagarosos e tinha os ouvidos à escuta. Nas ruínas das
cidades da Antiga Civilização, costumava haver criaturas, apesar de serem mais
pequenas e tinham uma aparência mais fraca, do que aquela que ela viu no túnel. Estas
criaturas eram chamadas de Criaturas Caminhantes de Antigamente, Possuídos ou
Criaturas Vazias. Eram seres humanoides, que tinham um olhar branco, a boca sempre
aberta que mostrava uns dentes podres e babavam-se, e únicos sons que faziam era uma
espécie de murmúrios ou rosnares. Eram seres lentos, mas nunca dormiam nem
descansavam, e quando viam algum ser vivo que pudessem comer, perseguiam-no até
conseguirem apanhá-lo.
Quando a Menina ia a atravessar uma curva, assustou-se. Rapidamente, voltou
para trás e escondeu-se atrás do muro, de um prédio caído. Logo no outro lado da curva,
um grupo de Criaturas estavam ajoelhadas a comer. Rasgavam com as mãos a carne, e
levavam à boca. A Menina espreitava com cuidado, para que as Criaturas não dessem por
ela, e observava. As Criaturas comiam aquilo que parecia ser o cadáver de uma mulher.
Apressadamente, mas com passos leves, para tentar fazer pouco barulho, fugiu dali.
Por fim a Menina acabou por chegar a um bosque. Respirou fundo e sentiu logo o
fresco e puro ar da Natureza. Ouviam-se os passarinhos ou um animalzinho ali e acolá.
Raramente as Criaturas andavam nos bosques.
– Oh! – exclamou ela, ao ver uma amoreira, carregadas de amoras grandes e
suculentas. – Há muito tempo que não como amoras. – continuou ela, tirando uma e

levando à boca, que mastigou e engoliu. – São deliciosas! – exclamou, sorrindo e
fechando os olhos.
Abriu a mala e tirou um saco de papel. Depois tirou a mala e deixou-a no chão,
encostada ao tronco de uma árvore, e começou a apanhar amoras e a pôr dentro do
saco.
Mas de repente, ouviu-se um grito, assustando a Menina, que deixou cair o saco no
chão, espalhando as amoras que tinha apanhado. Rapidamente ela correu na direção do
grito, e espreitou pelo meio de uns arbustos, para ver de onde vinha o grito, que depois,
começaram a surgir mais, gritos de desespero, e outra vez aqueles rugidos semelhantes
aos das Criaturas Caminhantes. Que estranho, elas raramente andavam em locais
afastados das ruínas das cidades da Antiga Civilização.
Ao espreitar pelo arbusto, a Menina viu um menino vestido de branco e preto, em
cima de um carro velho, sem rodas, que batera contra uma árvore, bem, pelo menos é o
que parecia ter acontecido há muito tempo. O Menino, gritava de aflição, pois uma
Criatura, tentava apanha-lo.
A Menina, fechou os olhos, e lembrou-se do que o seu Avô lhe disse uma vez: “Tu
és forte, e tens o dever de proteger os mais fracos”. Ela abriu os olhos, respirou fundo, e
saiu detrás dos arbustos.
– Ei nojento! – gritou, para chamar a atenção da Criatura, que se virou para ela, e
caminhou na sua direção. A Menina começou a olhar à volta a pensar num plano. – Já sei
o que vou fazer. – disse para si, e quando a Criatura Vazia aproximou-se, para a agarrar,
a Menina desviou-se e fez-lhe uma rasteira, e a Criatura Vazia caiu. Rapidamente a
Menina pegou numa pedra com as duas mãos, porque era uma pedra grande e pesada, e
começou a bater com ela na cabeça da Criatura, acabando por esmaga-la. O coração da
Menina batia acelerado, ela sentia-o, parecia que ia sair a qualquer momento pela boca.
Respirou fundo, para acalmar-se e caminhou na direção do Menino, que choramingava,
todo encolhido, ainda em cima do carro.
– Está tudo bem. – começou a Menina a dizer. – Eu matei a Criatura Caminhante
de Antigamente.
Então o Menino parou de chorar, levantou a cabeça e olhou em redor. Viu a
Criatura morta com a pedra em cima da cabeça esborrachada, e viu a Menina com dois
olhos de cada cor, grandes e sérios, cabelos loiros, orelhas e cauda de tigre e vestido
laranja às riscas pretas.
O Menino limpou as lágrimas e saltou para o chão, ficando em frente à Menina. Ele
era um pouco mais baixo que ela e era gordinho. Tinha pele clara, muito mais clara do
que a dela, cabelo branco, olhos escuros, com negras olheiras, nariz redondinho e boca
com lábios rosa claros. Tinha duas orelhas redondas e negras na cabeça, e uma
caudazinha redonda e negra também acima das nádegas. Como vestuário, usava uma
roupa de tecido fofo, preto nas mangas e calças, e o resto era todo branco. Calçado, tinha
algo que parecia umas pantufas pretas.
– Obrigado. – murmurou o Menino.
A Menina sorriu, e virou as costas, vinha-se embora.

– Espera onde vais? – perguntou o Menino.
– Já estás bem. Então... eu vou-me embora. Tenho de ir a um sítio.
– Ma-mas eu estou perdido. A minha casa foi atacada pelo Monstro. Eu fugi, mas
não sei onde estou. Podes ajudar-me? Posso ir contigo?
– Desculpa, mas eu tenho de ir a uma gruta misteriosa, por isso, tens de
desenrascar-te sozinho.
E a Menina virou costas e vinha-se embora, outra tentativa de se vir embora, mas o
Menino chamou-a outra vez.
– Posso ir contigo? Não tenho para onde ir agora. A gruta misteriosa para onde vais
parece interessante.
– Não. Eu tenho de ir sozinha. – disse a Menina, virando costas, e continuando a
caminhar, mas lembrou-se novamente dos ensinamentos do Avô, que ecoavam na sua
mente, e diziam que ela tinha o dever de cuidar e proteger os fracos, devido ao facto de
ser muito forte.
Parou. Ficando direita e com as mãos fechadas. Não se virou para o Menino. E
disse:
– Está bem, podes vir comigo, mas não me atrapalhes, porque senão ficas para
trás.
– Tá bem. – murmurou o Menino.
E a Menina voltou a caminhar e mais uma vez, o Menino chamou-a,
interrompendo-a.
– O que foi que eu disse sobre não me atrapalhares?!
– Não sei o teu nome, nem tu o meu. Quando se conhece alguém, as pessoas
dizem os seus nomes.
– Podes chamar-me Menina Tigre. – acabou por dizer a Menina, depois de uma
pequena demora.
– Isso é mesmo o teu nome verdadeiro?
– Para já é o que precisas de saber.
– Tá bem. Já que é assim, eu sou o Menino Panda. – apresentou-se ele, sorrindo e
mostrando dentes grandes, mas nenhum pontiagudo, ao contrário da Menina Tigre.
Também era desdentado, faltava um dos dentes da frente.
A Menina Tigre voltou a virar costas e começou a caminhar, seguida pelo novo
companheiro de viagem, o Menino Panda. Caminhou para onde deixara a mala e o saco
de papel caído no chão.

Ela apanhou-o e continuou a fazer o que estava a fazer, antes de ter ouvido os
gritos de socorro. O Menino Panda observava-a atentamente e lambia os lábios, ao ver as
amoras que a Menina Tigre apanhava. Quando encheu o saco, pôs a mala ao ombro e
disse:
– Podes comer algumas amoras, depois dá-me o resto.
– Hum! – exclamou o Menino Panda, babando-se um pouco, e agarrando o saco. –
Tá bem.
E voltaram-se a pôr a caminho, pelo meio do bosque. A meio do caminho, a Menina
Tigre teve fome.
– Dá-me o resto das amoras. – pediu ela, virando-se para o Menino Panda, que
vinha sempre atrás de si.
– Eu comi todas. – respondeu o Menino Panda, com os lábios sujos de roxo das
amoras.
– O quê?! – começou a gritar a Menina Tigre, levantando o braço no ar, com a mão
fechada. – Eu disse para comeres só algumas.
O Menino Panda ficou assustado e começou a choramingar, e caiu no chão de
joelhos.
– Vá lá, não precisas de ficar assim também. Pronto, não faz mal. Eu também
ainda tenho sandes de fiambre.
O Menino Panda, ao ouvir as palavras sandes de fiambre, arregalou os olhos,
parou de chorar, olhou para a Menina Tigre e sorriu.
– Nem penses, não vou dar-te mais comida. – disse a Menina Tigre e sentou-se,
encostada a uma árvore, abriu a sua mala e tirou uma sandes, e começou a comê-la, sob
o olhar de pena e tristeza do Menino Panda, que fazia uns lamentos tipo: “Hum...” e
"Oh...".
A Menina Tigre acabou por ficar farta daquilo, e tirou uma sandes da mala e atiroua ao Menino Panda.
– Toma lá! Mas não me peças mais comida! – disse ela.
O Menino Panda sorriu, os olhos dele brilhavam de emoção quando recebeu a
sandes. Desembrulhou-a do papel, que atirou para o chão, e rapidamente comeu a
sandes, mais rápido do que a Menina Tigre, que já ia a meio da sua sandes quando deu
uma ao Menino Panda. Ela ficou espantada ao ver aquilo.
Quando terminou de comer a Menina Tigre levantou-se e disse:
– Vamos embora.
– Oh... Já? Não podemos descansar um pouco?

– Não. Descansamos à noite.
– Tá bem.
– Limpa a tua boca, está toda suja de amoras e migalhas do pão.
O Menino Panda pegou o papel que atirara para o chão, e limpou a sua boca,
depois voltou a atirar o papel para o chão. Escusado será dizer que a Menina Tigre achou
aquilo nojento.
E meteram-se a caminho.

…

