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Sangue na neve

N

a cidade de Aspen nos Estados Unidos, no ano de 1970, as pessoas começaram a ficar preocupadas. A população da cidade
passou a andar com cautela (o que antes nunca precisaram fazer). A cidade era considera tranquila, a não ser, durante a temporada
em que eram abertas as estações de esqui. A Snowmass considerada
a melhor estação da região, era sempre aberta, pois o local não abria
somente para a população local, mas também, para visitantes de fora.
Nessa cidadezinha pacata, todos os moradores locais se conheciam
e se ajudavam. Todos se consideravam como amigos muito próximos,
o que facilitava a vida social dos cidadãos. Aspen sempre foi considerada uma cidade muito produtiva, os habitantes daquele local não conseguiam sobreviver somente da alta temporada da estação. Por isso,
muitos moradores tinham suas próprias lojas, mantendo assim, um
comércio bem ativo, com lojas diversificadas, restaurantes que funcionavam o ano todo e ajudavam na economia local.
Mas tudo mudou nesse ano. Coisas estranhas começaram a acontecer na cidade. Alguns moradores começaram a desaparecer, sem que
ninguém mais soubesse ou ouvisse falar o que aconteceu com essas
pessoas. Os desaparecimentos se davam no intervalo de três a quatro
semanas. Tudo começou com uma moça chamada Aaila, uma jovem
que estava na faixa dos seus dezoito anos. Todos a consideravam uma
moça casta, que era voltada ao trabalho e aos estudos, desde nova era
voltada para a Igreja, sempre ia às missas de domingo.
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De início ninguém deu bola para os acontecimentos. Mas, com o
passar do tempo, os constantes sumiços começaram a assustar a população. As pessoas passaram a prestar mais atenção em sua própria
rotina, e na rotina das pessoas próximas. As pessoas com medo dos
sumiços, passaram a andar em pares e cuidar qualquer coisa estranha
que saía de seu habitual. Por assim dizer, começaram a desconfiar até
de suas próprias sombras, isso piorava ainda mais com quem andava
a seu lado. A população começou a se questionar como as pessoas estavam desaparecendo sem notícia alguma? Será que tinha alguém por
trás desses sumiços? Será que seria a próxima vítima? Ninguém sabia
ou conseguia dizer.
As pessoas da cidade estavam tão assustadas com os últimos acontecimentos que trancavam bem suas residências e nunca saiam de casa
sem alguém estar junto. Mas claro que as pessoas só andavam com
quem fosse de sua confiança. Porém, algo complicava a situação: todos
na cidade eram de confiança um para com os outros. Os únicos que a
população não podia dizer que eram considerados confiáveis, eram os
visitantes. Será que alguém veio para uma visita e decidiu ficar? Em
princípio ninguém sabia.
As pessoas passaram a se cuidar mais. Passaram a andar em grupos, entre familiares e amigos, todos estavam tentando não ser o próximo alvo. Aos poucos as pessoas começaram um burburinho que virou uma verdadeira fofoca, afinal, cada vez que um repassava a história
contada, aumentavam ou mudavam algo. Tudo começou com o fato
de que algumas pessoas estavam recebendo mensagens em pequenos
papeis. Estes eram deixados em locais que só a pessoa a quem a mensagem se endereçava saberia encontrar.
Teve um caso em que o senhor que trabalhava no hotel local, não se
sabe ao certo o porquê, mas foi um dos alvos, e somente uma semana
após seu desaparecimento, um dos funcionários do hotel, ao limpar
remexendo o local de trabalho, encontrou um bilhete escrito com uma
caligrafia cursiva. O bilhete estava dentro do livro de contabilidade do
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hotel, que sem querer, o funcionário deixou cair na hora da limpeza e
revelou a mensagem.
Seu Harvier era considerado um homem de confiança, estava por
volta dos seus sessenta anos. Como era conhecido por todos, era considerado um dos membros mais antigos e fieis da comunidade. Quando
as mensagens começaram a aparecer, sempre escritas em um papel,
que mais parecia com os papeis de entrega de encomendas da padaria
Luza, o que mais causou estranhamento, foi o que vinha junto com os
bilhetes. As mensagens vinham com o que parecia um lembrete. Este,
por sua vez, era um pedaço de carne. No bilhete vinha o aviso “Cuidado o próximo pode ser você”.
A caligrafia contida nos bilhetes era tão perfeita, com um formato
bem arredondado e cheia de contornos, ninguém conhecia esse tipo de
caligrafia, não sabiam de ninguém que tivesse a coragem de fazer tal
coisa, ainda mais junto do lembrete nada agradável. O tempo estava
diferente, as coisas estavam mudando, e não demorou muito tempo
para as pessoas entenderem o porquê tudo aquilo estava acontecendo,
ou será que entenderiam realmente? Pelo menos a verdade veio à tona.
Tudo aconteceu no fim do ano de 1972, quando um dos moradores viu
algo cruel.
Já fazia quase quatro meses que as pessoas começaram a andar mais
despreocupadas, pois os sumiços começaram a parar, tanto que, durante um mês todo ficaram sem nenhum acontecimento. Durante todo
esse tempo a polícia procurou, investigou e não chegou a nenhuma
conclusão. Chegaram até a pedir ajuda à cidade vizinha; mas, infelizmente, nada foi encontrado. É óbvio que o que aconteceu foi algo tão
fora do cotidiano que todos que viram, chocaram-se com tudo o que
se sucedeu.
O que ninguém esperava era que, em um fatídico dia, um acontecimento conseguiu chocar a todos. Tal fato ocorrera no dia mais frio
do ano de 1973. Na data de 28 de janeiro, a cidade recebeu a notícia
de onde vinham os pedaços de carnes que eram entregues junto aos
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bilhetes, logo todos deduziram que as autoridades tinham encontrado as pessoas desaparecidas e, por ventura, a pessoa que cometeu tais
atos. Aquilo quase dizimou com as pessoas daquela tão amada cidade.
E tudo se revelou como um rastro na neve.
Algumas pessoas viram rastros de sangue perto de uma residência
que ficava um pouco afastada da cidade, pois a casa ficava perto da estão de esqui, a Snowmass. Esta estação ficava bem perto de uma vila,
na qual, haviam poucas residências. Aquela região era uma área mais
voltada ao comércio, com restaurantes e lojinhas de lembrancinhas.
Além de lojas para venda e aluguel de material para esquiar.
Às 6 horas da manhã daquele dia, um dos moradores que trabalhava
em um restaurante na região precisou pegar lenha para o fogão à lenha
que tinham no local de trabalho. O fogão era usado no intuito de permanecer com os pratos dos clientes por mais tempo quentes antes de
serem entregues aos mesmos. Ao sair, do lado de fora, atrás do restaurante, ele entrou em uma salinha, onde eram colocadas as lenhas em
estoque, e viu uma marca de rastro de sangue. Era de costume que eles
deixassem as botas para andar na neve por ali.
Em princípio, ao adentrar aquela pequena cabaninha, ele não notou
de imediato que havia algo estranho, mas quando chegou próximo as
botas, que ficavam rente a parede, próximo onde empilhavam as lenhas, percebeu que haviam gotas de sangue nas taboas do assoalho.
Eram pequenas gotas, quase imperceptíveis se não fossem onde elas
tinham caído. As gotas estavam bem próximas, algumas já em cima, de
um amontoado de neve que tinha bem no encostado das lenhas.
De início, não ajudou muito para que ele percebesse que algo estava
errado. No entanto, as gotas ficavam mais visíveis à medida que ele seguia para fora da cabaninha. Na porta, do lado oposto ao que entrara,
seguia como de costume o caminho para as montanhas, onde haviam
árvores que eram permitidas ao corte. Pouco antes de sair na porta, se
deparou com a neve, e pode ver que as gotas de sangue marcavam um
caminho. As marcas seguiam montanha acima.
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Claro que o homem ficou com medo. Ficou momentaneamente
paralisado tamanho foi seu susto. Afinal de contas de quem era todo
aquele sangue? Ele estava com medo de encontrar a resposta. À medida que olhava montanha acima, ficava cada vez mais visível o rastro,
que montava um tipo de caminho que levava diretamente ao topo da
montanha.
O morador em questão era o senhor Adam. Todos o conheciam por
ser um homem misterioso, calado, mas que era dedicado às suas tarefas diárias, dentro e fora do trabalho. Adam aparentava não ter mais de
quarenta anos e solteiro. Nas últimas semanas, Adam passou a encontrar-se com uma das clientes do restaurante, mas claro, sem ninguém
saber. Ele não queria passar a impressão errada para as pessoas da comunidade.
Adam, mesmo assustado, resolveu seguir a trilha de sangue para ver
onde ela daria. Ele acreditava que não seguiria até o pico da montanha,
pois à medida que forçava a visão montanha acima, percebeu que a
poucos passos dali, a quantidade de sangue que havia na neve aumentava cada vez mais, formando grandes possas de sangue em certos lugares. Isso fez com que a neve ficasse um tanto viscosa. Adam achava que
não demoraria em descobrir o que estava acontecendo, pois na visão
dele, ninguém aguentaria subir aquela montanha até o pico.
Então Adam calçou as botas que estava na cabaninha e partiu a andar na neve. Ele esperava, ainda sem saber, encontrar as respostas que
todos ali queriam ter. Há tempos não tinham nada de concreto. Se alguém pudesse ver seu rosto, veria seu pavor, mas ele precisava adquirir
as respostas que todos se questionavam. Ele não sabia o que encontraria pelo caminho. Mesmo assim, resolveu seguir a trilha de sangue e
ver no que daria.
Antes de seguir a trilha, Adam resolveu se prevenir, afinal o que será
que teria lá em cima? Quem ou o que estaria lá? Por isso, para se prevenir, optou por pegar uma espingarda que ficava nos fundos do restaurante dentro do depósito de lenha. O engraçado era que a espingarda
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não tinha sido roubada e nem usada. Todos na cidade, e até mesmo
na vila, sabiam da existência da espingarda no depósito, afinal, o dono
nunca fez questão de esconder e muito menos de se prevenir de um
possível roubo. Sendo assim, deixava o depósito sempre aberto.
A caminhada no início até pareceu, ou pôde ser sentida de forma
tranquila. Adam já estava acostumado a andar na base daquela montanha, conseguia ir até um determinado ponto, onde continham as
árvores que lhes era permitido pegar para que conseguissem fazer as
reservas de lenhas para o restaurante. À medida que a caminha foi se
aprofundando, ficou cada vez mais difícil. Por isso, Adam demorou por
volta de uma meia hora, ou um pouco mais talvez, para conseguir chegar próximo ao local onde havia possas mais espeças e com uma quantidade mais elevada de sangue espalhadas pela neve.
Ao olhar para cima, em direção ao pico da montanha, pode perceber que não precisaria andar por muito mais tempo. Adam ficou com o
estômago revirado com o que viu, há poucos metros de onde ele estava, ao olhar, não acreditou no que via.... Adam ficou tão mal pelo que
estava vendo que vomitou. Ele não conseguia acreditar na cena que
se apresentava diante dele. Só um pensamento passou por sua cabeça
“como alguém era capaz de fazer tamanha atrocidade?” Estarrecido, em um
verdadeiro estado de choque, não conseguia se mover.
Passaram-se alguns minutos até que despertasse do que parecia ser
um transe hipnótico. Levou um susto ao escutar um barulho vindo de
um ponto cego, perto de onde ele estava. Esse barulho lhe serviu de
gatilho, para que saísse do estado em que se encontrava estático. Ele
não queria saber quem era, ou o que foi que causou aquele barulho,
procurou meios de sair dali o mais rápido que poderia. Nisso surtiu sua
reação, ele tentou chegar o mais rápido possível na estação de esqui
para pedir, para alertar, para ajudar, ele não sabia o que faria realmente
no fim das contas.
O caminho parecia ter ficado mais longo. Conforme dava seus passos, a neve parecia grudar em sua roupa e calçado. Adam tentava dar
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passos mais largos na neve, afinal de contas, ele precisava chegar logo
perto na estação de esqui. Ele precisa gritar por socorro, o que na verdade era essa sua vontade. Ele tentou mesmo gritar, mas sua voz não
atingia o tom que precisava, parte por desespero, por medo, parte por
precisar e querer gritar por socorro.
Mas de onde estava ninguém o ouviria, pois ainda se encontrava
longe da estação, e sua pressa não o estava ajudando em nada. A cada
tentativa de caminhar mais rápido, afundava mais na neve e por vezes
acabou caindo, fazendo com que na neve ficasse um buraco com seu
formato conforme o tombo. Quem olhasse de cima, conseguiria ver as
formas que ficavam na neve, juntando isso com o sangue exposto ao
seu redor, a visão não era nada animadora.
Depois de ter se esforçado muito, de tentar correr em vez de caminhar, percebeu que suas ações só estavam lhe dificultado o propósito.
A cada passo que dava na neve, por ter dado passos largos na tentativa
de correr, percebeu que seu peso começou a afundar, passando a neve
a grudar em suas pernas, dificultando-lhe a caminhada.
Adam percebeu que ele mesmo tinha tornado sua caminhada mais
complicada. Então resolveu parar por alguns instantes e olhar ao redor.
Para facilitar sua chegada, ele optou por não caminhar em a direção à
estação. O caminho que optou seguir era nojento, mas foi à única forma que encontrou de não perder mais tempo.
Adam optou por seguir a trilha que havia feito para chegar até ali.
Seguiu a trilha de sangue e já era perceptível o acúmulo de neve. Porque o sangue, à medida que a neve caiu, formou uma mancha que parecia ser pegajosa e rosada. Depois do que pareceu ser um longo tempo, conseguiu chegar ao restaurante e de lá foi direto à estação.
Pôde ver uma pequena multidão se formando na bilheteria da estação. As pessoas já estavam chegando para pegar um lugar na fila de
entrada. À medida que chegava mais perto, era possível perceber que
tinham duas filas, uma ao lado da outra. Quem olhasse de longe não
notaria, mas além da fila da bilheteria, algumas já se encontravam com
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