
Capítulo 1 – Noite de Natal (Gabriella S. Belasco)
Vamos combinar: um hospício não é nada amigável, principalmente quando você sabe que não sofre nenhum 

tipo de problema para ser levada para este lugar. Não sei como explicar, mas eu sinto que sou tão sadia quanto 
todos que conheço. Não entendo porque eles pensam que eu sofro algum tipo de retardo mental, mas repito, NÃO 
tenho nenhum problema. 

Felizmente, recebi uma maravilhosa notícia: meus pais estão a caminho, querem me levar para passar o natal 
com eles.  Também, já era tempo, completei meus quinze anos de idade! Os três anos que passei aqui, foram 
sofridos. Minha rotina era basicamente esta: acordar, escovar os dentes, tomar o café da manhã – que não era nada 
apetitoso –, assistir a documentários na televisão, participar de palestras para incentivar os “deficientes mentais” - 
que, aliás, em minhas concepções, não ajudavam em nada, muito pelo contrário, só contribuíam para a minha 
depressão -, jantar, e dormir. 

Vez ou outra, algumas pessoas iam nos visitar, como palhaços, bailarinas, e até mesmo estudantes, ambos com 
o mesmo objetivo: nos animar, nos dar esperanças. Mas para mim, aquilo só era uma distração, no fundo eu sabia 
que o que estavam fazendo comigo era uma injustiça, porque eu não tenho e nunca tive nenhum problema, não 
sinto isso.

Esperei a tarde inteira pela chegada dos meus pais, eles se atrasaram, como de costume. Eram umas seis horas 
da noite, se não me engano, que os vi chegar, com um carro azul escuro, brilhante e reluzente.  Não me lembrava de 
ter visto este carro há três anos atrás, mas enfim, fui ao encontro deles o mais rápido que pude, e fui recebida com 
abraços calorosos.

- Oi pai, oi mãe! Que saudade! Como estão bonitos! 

- Olá minha filha, estamos com bastante saudade também, como foram estes tempos por aqui? – mamãe 
perguntou.

- Ah, mãe, você sabe, não é? O lugar é muito bom e tudo mais, mas me senti muito sozinha, e, além disso, não 
acho que eu tenha nenhum tipo de problema que me faça ter de ficar aqui. – respondi.

- O fato de você estar aqui, não quer dizer que você tenha algum problema. Para falar a verdade, eu e seu pai só 
lhe colocamos aqui, porque não temos experiência e nem capacidade de cuidar de você com essas alucinações. 
Nos preocupamos com você, por isso queremos sempre te proporcionar o melhor atendimento! – ela me 
respondeu.

- Eu já disse que não tenho nenhuma alucinação! É tudo real! – respondi furiosamente.

- Tudo bem, filha, chega deste assunto. Afinal, agora você já pode ir embora conosco, vamos aproveitar! – meu 
pai interrompeu, percebendo que eu e minha mãe estávamos prestes a iniciar uma discussão.

Entrei dentro do carro e me deitei no banco de trás. A viagem do hospício para minha casa, duraria 
aproximadamente três horas, então eu aproveitei para tirar um cochilo.

[...]

- Filha, acorde! Já chegamos! – minha mãe disse, com tanta delicadeza que me fez bater a cabeça violentamente 
no teto do carro.



Fui abrindo os olhos gradativamente, pois a luz da lua incomodava meus olhos. Quando finalmente me 
despertei, tive a curiosidade de observar aonde estávamos. Minha casa havia mudado completamente: agora, em 
vez de marrom, sua fachada era de um verde musgo, e o telhado, de um marrom amarelado. Estava linda, mais do 
que nunca! Fui correndo subir para o meu quarto, queria ver se algo havia mudado por lá. Para a minha surpresa, 
estava exatamente como eu deixei, exceto, é claro, a bagunça. Mamãe sempre limpava todos os cômodos da nossa 
casa nos fins de semana, então encontrei o meu quarto impecavelmente limpo. 

Fiquei fazendo uma horinha no meu quarto, reencontrei alguns amigos da internet muito queridos, que sempre 
me apoiaram. Eu nunca fui muito social, então a internet sempre foi meu refúgio. Lembro-me de ter criado uma 
página na internet, onde eu falava tudo o que eu queria, como um diário pessoal. Me divertia muito escrevendo 
nele, mas à essas alturas, nem sabia se ele ainda existia.  Esperei dar umas onze horas da noite, fui tomar meu 
banho, me arrumei, e desci para festejar o Natal com a minha família.

Sem brincadeira, só encontrei gente que nunca tinha visto. Aquelas tias épicas que adoram torcer suas 
bochechas, são fichinhas comparadas às pessoas da minha família. Vi um homem com um bigode estilo francês, e 
com uma gaita de fole nas costas; uma mulher com o cabelo repleto de dreads coloridos (e com penduricalhos 
estranhíssimos no cabelo), e uma idosa com vestido tomara que caia. Aquilo não fez nenhum sentido para mim, mas 
que sou eu para questionar o estilo dos outros...

Depois de muita comilança, cumprimentos, festejos, e etc., começamos a abrir os presentes. Eu ganhei vários 
ursinhos de pelúcia, algumas caixas de bombons... Aqueles presentes bem típicos de uma adolescente. Festejamos 
durante toda a noite, até que eu resolvi ir me deitar, afinal, eu estava bem cansada, a única coisa que eu queria 
naquele momento era dormir feito pedra – como se pedra dormisse -...

- Obrigada por todos os presentes, pela comida e por todo o carinho, mas agora estou com muito sono e preciso 
me deitar... Um feliz natal para todos vocês, e tenham uma boa noite! – falei.

- Feliz natal! – responderam todos, como um perfeito coral.

Fui me deitar meia noite, pois antes de subir para meu quarto, eu passei na cozinha para tomar um copo d’água, 
e acabei me distraindo com a sombra de uma macieira do quintal, refletida na parede. Fiquei uns bons minutos 
observando a sua sombra se movimentar levemente junto ao vento, uma coisa hipnotizadora... Até que por um 
instante, me vi dentro de um baú, apenas com uma pena, e nada mais que isso. Sem dúvida alguma, foi uma visão 
muito sem sentido, e super rápida, também. Após este estranho acontecimento, subi para o meu quarto e fui me 
deitar.

[...]

Mas o que é isso? Apaguem essa luz! – gritei sem conseguir enxergar nada.

Eu não sei o que aconteceu naquela noite. Uma luz extremamente forte apareceu do nada no meu quarto, 
cegando-me por alguns instantes. Quando a luz se foi e eu finalmente consegui enxergar, só pude perceber uma 
mudança: uma caixinha colocada em minha janela. Fiquei com receio de ir lá conferir o que era, afinal, não é muito 
comum receber a visita de uma luz inacreditavelmente forte e, logo em seguida, uma caixa aparecer bem em cima da 
sua janela, não é mesmo? Mas obviamente, eu não iria conseguir dormir sem saber o que havia dentro da caixinha. 

Me levantei da cama e fui cautelosamente em direção à caixa, tomando cuidado para quaisquer acidentes e 
barulhos que pudessem atrair a atenção dos convidados da festa. Finalmente consegui segurar a caixinha, e com um 



gesto rápido, pulei para minha cama e fiquei de baixo do edredom. Abri a tampa da caixinha com todo o cuidado 
possível, e me surpreendi com o que vi: uma pena! Sim, uma pena linda e... anormal. A pena possuía um contorno 
repleto de luzinhas verdes, tais como as dos vagalumes. Em seu centro, havia uma pequena circunferência que se 
assemelhava muito com um mini vulcão em erupção, mas no lugar da lava, um líquido lilás jorrava de sua superfície. 
O perfume deste líquido era inigualável, nunca, em toda minha vida, senti um cheirinho tão doce... Tão... Perfeito!

De repente, a pena levitou sobre as minhas mãos, e logo em seguida, sobrevoou todo o meu quarto, jogando 
um pozinho avermelhado por todos os ângulos possíveis. Fiquei simplesmente paralisada. Não de medo, claro, mas 
sim de admiração e espanto. Fiquei tão concentrada em observar aquela linda pena sobrevoar por todo o meu 
quarto, que pisei no fio do meu abajur e deixei-o cair no chão. O barulho foi bastante alto, o que fez meus pais irem 
correndo as pressas ao meu quarto para verem se eu havia me machucado ou se algum ladrão havia se infiltrado na 
casa através das janelas.

- Minha filha! O que houve? Você está bem? Que barulho foi esse? – minha mãe perguntou, com grande 
preocupação.  

Por um instante, havia até me esquecido que meus pais estavam ali. Minha atenção estava toda voltada para 
aquela pena misteriosa. A única coisa que eu consegui fazer, naquelas circunstâncias, foi apontar meu dedo em 
direção à pena. Meus pais olhavam fixamente para o local no qual eu indicava, esforçavam-se para enxergar algo e 
não viam nada.

- Você está alucinando novamente, filha... Vá deitar, você está muito cansada e por isso não está conseguindo 
controlar suas emoções. Vou lhe trazer um copo d’água. – minha mãe disse, de um jeito melancólico.

- MÃE! Quantas vezes vou ter que te dizer que eu não estou alucinando? O que eu vejo é real, você tem que 
acreditar em mim, que coisa mais irritante!

- Ammy! Respeite a sua mãe! – meu pai disse, com um tom arrogante. 

Depois de tomar a água que a minha mãe me trouxe, e me redimir com ela, fui novamente me deitar, mesmo 
com uma raiva inestimável. É frustrante ver uma coisa verídica, e as pessoas pensarem que é loucura da sua cabeça, 
ou até mesmo invenção. Enfim, adormeci rapidamente, já que estava completamente exausta. 


