
  
 

FOME 

 
 Tudo começou num fim de semana com grupo de amigos que decidiram por ir 

nadar numa lagoa próxima dali. 

 

Estavam os quatro em um carro e o percurso não demorou a chegar por conta 

disto. Era tarde de domingo, o dia estava ensolarado e os dois casais estavam por 

decididos que fariam naquela tarde, num local afastado da cidade. Mal eles podiam 

imaginar que algo assustador e demoníaco habitava na lagoa, que por sua vez possuía 

uma placa de perigo ao aproximar do local, dizendo “Proibido Nadar”, no entanto a 

placa não pôde ser lida por estar escondida atrás de matos nascidos na margem do 

pequeno lago. 

 

Entraram todos na água, festejando e fazendo brincadeiras, e até fazendo apostas 

de quem chegaria primeiro a uma pequena balsa localizada no centro da referida lagoa. 

Ao chegarem à balsa, e como estavam cansados das braçadas que deram, um dos 

jovens se deitou e todos juntos observaram o dia passar, a partir deste momento  a fome 

e a sede começaram a dar sinais pelo corpo de que precisavam ser supridas. 

  

Completamente estranha e com aspecto hostil, se preocuparam pois não tinham 

visto até aquele momento nada parecido, até que a grande massa se aproximando 

silenciosamente se infiltrou abaixo da madeira e grudou no jovem, que estava deitado na 

balsa, o puxou com tanta força que o rapaz não conseguiu se soltar e foi sugado pela 

espantosa lama, os três jovens restantes ficaram atônicos vendo aquilo engolir o rapaz e 

entraram em pânico. Depois de ter saciado sua fome a gosma se afastou daquela 

embarcação até uma posição estratégica, parecia que aguardava ansiosa até que os 

outros jovens pulassem na água, apavorados, tornando-se presas fáceis. 

 

Não tinham como sair dali, mas as horas iam passando e o rádio do carro que 

ficara ligado as margens anunciava que passava das 18:00 horas, contudo a noite 

chegava e o cansaço tomando conta de seus corpos, estavam famintos mas qualquer 

descuido seria crucial, pondo em risco suas vidas. 

Não passou muito e desta vez uma moça não agüentou e se sentou na balsa para 

descansar, e num segundo de distração foi surpreendida pela grande massa que colava 

em suas pernas puxando para baixo, em tentativas inúteis de sobrevivência e ainda com 

ajuda do último casal para se manter em cima da balsa, teve suas pernas quebradas e por 

fim engolida pelo perigo que habitava no lago. 

 

A madrugada entrou em cena e o último casal já perplexo mantia-se acordados, 

desesperados para sair dali, de alguma forma, estavam sem forças e suas mentes 

tentavam imaginar uma forma de fugir! Como dois de seus amigos já tinham sido 

sugados pela grande e perigosa massa, toda a balsa estava totalmente despedaçada, 

permitindo apenas que se mantivessem em pé, alvo fácil para o mostro do lago. 

 

Quando de repente a gosma gigante, se aproxima novamente e põe mais 

desesperadora a situação, o sol estava raiando e a última garota derrapou numa das 



madeiras alojadas caindo na água terrivelmente e logo sendo totalmente comida pela 

esfomeada massa.  Em ação de total determinação em fugir dali o sobrevivente pula sem 

pensar na água e começa a dar braçadas infinitas até chegar às margens do lago, sendo 

perseguido pela insaciável massa. Enfim consegue chegar em terra e a olha com olhar 

de vitória dizendo para si que conseguiu vencê-la, mas quando retroage a lagoa para sair 

em direção ao carro, a Fome dá um salto enorme e o abocanha, trazendo para o fundo 

do lago. 
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