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 Era uma vez...
 um... dois... e três...
 Façam silêncio
 que vou contar...
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Era uma casa
mal-assombrada...
De uma cidade
abandonada...

Não era sonho
nem pesadelo,
mas dava medo
só de escutar!...
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Banidos do dia,
das luzes da vida,
de toda a alegria
que há sob o sol!...

Apenas um rastro
de medo e de dor,
de grito e pavor
que fica pra trás!
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Arrasta correntes
pelos corredores!...
É cheio de dores
o seu lamentar!...

Flutua o fantasma
vestido de branco,
gemendo e chorando
os horrores de lá!...
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Coberta de trapos,
de tanta poeira,
de ratos e teias!...
Dá medo de olhar!

A múmia murmura
os medos da tumba,
milênios de angústia
pra nos assustar!
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Um rastro de medo,
de corpos exangues,
sua sede de sangue
de si deixa atrás...

Um grande morcego
de longos caninos!...
O conde vampiro
Maldito a matar!
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Um dia, mulher
bonita e contente...
Agora é monstrengo
que não pode amar!...

Um bicho horrendo
sem dentes, pescoço...
Cabeça de fogo,
centauro a zurrar!
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Que uivo medonho
que vem da floresta!...
Um grito de besta,
latido infernal!...

A fera voraz,
nem lobo nem homem!...
Eis o lobisomem
que caça por mal!
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É feia e corcunda...
Tem ruga e verruga...
Com sua magia
consegue voar!...

É velha e gasguita!...
Malvada e maldita!...
A bruxa gargalha
de noite ao luar!
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Sem olho e sem dedo...
Orelha e nariz...
Mais morto que vivo,
só faz devorar!...

Sem raiva e sem medo...
Zanzando e com sono...
Zumbi é só fome
a gemer e a vagar!...
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São anos, decênios!...
Centúrias, milênios!...
De sangue inocente!...
Sem vida e sem paz!...

São monstros medonhos!...
São bestas, demônios!...
Que vivem dos sonhos
a nos assombrar!
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Não era dia
nem era noite...
Não era cedo
nem era tarde...

Era um navio
sem marinheiro!...
Era um caminho
sem peregrino!...
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Era uma vez...
Um... Dois... E três...
Era uma estória
de amedrontar!...
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Antonio Filho 

Querid@s leitor@s, meu nome é Antonio 
Filho e nasci numa linda cidade, cultivada 
num cantinho verde e azulado de serra, 
chamada Baturité. Tive a alegria de ter alguns 
livros publicados como O Carneiro Jasmim 
(Ed. Littere) e Os Hiperativos (Ed. Letrarte). 
E, pelo PAIC – Programa de Alfabetização na 
Idade Certa –, O Sapo de Sapato, A Lagarta 
Faceira, Menino do Mar, Ai! Cai Mas Não 
Dói, Valsinha Circense e Uma Estória de 
Assombrar, este que vocês estão lendo. O 
PAIC é muito importante para mim porque 
foi onde iniciei minha profissão de escritor 
e formador de leitor@s. E quem quiser um 
pouquinho das estórias que tenho para 
contar, pode escrever para o seguinte e-mail: 
antoniofilhoantoniofilho@gmail.com. Um 
super abraço a tod@s e boa leitura!

LeoBDSS

Nasci em Fortaleza mas resido em Caucaia. Um 
dos meus recentes trabalhos foi o designer do 
Livro de arte do Grupo Acidum Entregue as 
moscas. Gosto de ilustrar livros para inventar, 
fantasiar e relembrar meus momentos de 
pequenino, pensando em como posso enriquecer 
a leitura dos livros, com figuras que levem 
você além do cotidiano, deixando-o flutuar nas 
imagens e caminhos da leitura, seja você grande 
ou pequenino.
http://www.facebook.com/leobdss
leobdss@yahoo.com.br


