
Juliano Azevedo Jeronimo 

1 
 

Infância Perturbada 

Durante os anos de 1856 e 1943, viveu neste universo, mais precisamente em um planeta 

chamado Terra, um homem. Naturalmente muitos homens viveram no planeta Terra durante este 

período, assim como muitas mulheres, no entanto vou focar em um homem específico. Eu sempre 

achei o nome dele meio diferente, talvez porque estou acostumado a ouvir outros nomes, enfim... O 

nome dele, no caso o homem da frase anterior, é Nikola.  

Nikola foi um inventor muito famoso, é provável que, sem ele, hoje não existiriam aparelhos 

eletrônicos. Porém a história dele não importa agora, o que importa, é que você, no caso quem está 

lendo isso, saiba que o sobrenome do tal Nikola era, e ainda é, Tesla. Em minha opinião, o 

sobrenome do Sr. Tesla parece ser um nome de alguém do gênero feminino e, de fato, muitos anos 

depois, em algum ponto dos anos 90, um casal resolveu dar a sua filha o nome de Tesla. 

Tesla era uma garota comum, entende? Ela tinha dois olhos, um nariz, uma boca, duas orelhas, 

pele morena alaranjada e com listras pretas, dentes afiados, cauda... Esse tipo de coisa que, 

normalmente, as garotas felinas têm. A vida de Tesla não tinha muita preocupação, seus pais eram 

bons, dedicados e nenhum dos dois, no caso a mãe e o pai de Tesla, passava dificuldade financeira. 

Se a vida da Tesla continuasse assim, talvez, ela se tornasse uma garota mimada e arrogante. Porém 

a vida dela mudou, e ela acabou se tornando o que é hoje, o que, na minha opinião, foi uma coisa 

boa. 

Como muitas das pessoas legais, Tesla era atormentada por alguns de 

seus colegas de escola, a maioria deles já não vive mais, não que ela tenha 

algo a ver com isso. Depois dos sete anos, Tesla se tornou uma garota 

bastante psicótica, isso se deve a um acontecimento que ela nunca gostou 

muito de comentar. Provavelmente você sabe que os felinos possuem 

garras bem afiadas e, certa vez, um grupo de adolescentes humanos ficou 

com graves cortes no rosto e nos braços após uma, suposta, “brincadeira” 

que resolveram fazer com uma garotinha, e com “garotinha” eu quero dizer 

“a Tesla”. Aos quinze anos de idade, Tesla foi mandada a um hospital 

psiquiátrico, normalmente conhecido mais como hospício ou manicômio. 

É claro que os pais dela não gostaram muito da ideia de deixar sua 

filha pré-adolescente vivendo em um manicômio, porém, a Sra. Pulis e o 

Sr. Felis (os pais da Tesla) desapareceram. A última notícia que se tem 

deles é a de que, ambos, estavam indo, de carro, até o tribunal, para 

defender a filha, quando houve um acidente e o carro foi parar dentro de 

um lago, sabe-se que os dois não morreram, já que os corpos nunca foram 

encontrados e não havia sinal de que tivessem sofrido qualquer ferimento. 

Tesla foi deixada a própria sorte e viveu no manicômio por mais ou menos 

três anos. 


