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Prefácio 

 

Muitos acreditam que existem outros universos, 

talvez parecidos com o nosso, em que a realidade é 

totalmente diferente. Nesses mundos secundários 

pode haver outras raças, magia, tecnologias, 

monstros inimagináveis e paisagens de tirar o fôlego. 

Não podemos visitar esses lugares fisicamente, mas 

tudo é possível com um pouco de imaginação. 

Essa coletânea de contos apresenta algumas 

possibilidades de mundos mágicos e tecnológicos, em 

que a ciência e o sobrenatural se misturam com a 

realidade. Mundos em que as pessoas têm poderes 

especiais e vivem incríveis aventuras. Lugares 

repletos de raças diferentes, conflitos intensos, 

amizades improváveis e romances impossíveis. 
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Foram selecionadas 12 histórias que te 

transportarão a universos fantásticos. Há histórias 

sobre mundos que se inspiram na Idade Média, em que 

a magia se mistura com a realidade e outras raças 

convivem entre os humanos. É o caso dos contos de 

Saulo Alves, “Cortadora do Sol” e “O general do Rei”, 

que narram aventuras incríveis no mundo fabuloso 

de Citarion. O conto “O totem de Trisgga”, de Rod A. T., 

também nos leva a um mundo antigo com reis, magia 

e raças diferentes, por meio de uma história brutal e 

psicológica. 

Alguns autores seguem uma vertente mais 

metafórica, suscitando reflexões filosóficas intensas 

através de suas histórias. Em “Canção aos Amantes”, 

Giulia Makita constrói uma prosa lírica e nos conduz a 

um mundo místico em que a ordem e o caos se 

misturam. Lucas Nunes da Silva usa apenas diálogos 

em seu conto “Sobre as Nuvens”, e nos faz pensar 
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sobre a ganância humana e a falta de zelo pela 

natureza. “Constelação Xhanii-a”, de Nicolas 

Mórthann, nos convoca para uma viagem pelo 

universo através do olhar de uma garotinha dotada de 

sabedoria. Com um tom infanto-juvenil, “Aventuras 

no jardim”, de Ingrid Lopes Kelmer, nos ensina sobre 

amor próprio e a valorização da vida. No conto 

“Promessas ao Vento”, uma criatura misteriosa 

cantarola músicas enquanto relembra o passado. 

Outros contos reinventam mitos e histórias 

folclóricas, nos guiando para aventuras e conflitos de 

tirar o fôlego. É o caso de “As crônicas de Itapuã, Rudá 

e Porã”, de Raoni Adigun, que conta a história de três 

curupiras que enfrentam um monstro chamado 

Gojala. Nesta mesma linha, também temos o 

belíssimo conto “Quando o fogo e a água se juntam”, 

de Joyce Môia, que narra a amizade entre duas garotas 

de povos rivais.  
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Há contos que se enveredam na ficção científica, 

nos conduzindo a outros mundos através de trajes 

tecnológicos e naves espaciais. No conto “Dália”, de 

Nuno Brito, o protagonista hesita em exterminar um 

povo em nome da ganância. O conto “Jardim de 

Marte”, de Rod A. T, conhecemos um viajante espacial 

ilegal que tem uma surpresa numa viagem à Marte. 

Te convido agora a se sentar e ficar bem 

confortável, pois vamos fazer uma viagem 

surpreendente a outros mundos. Espero que goste do 

passeio. 

 

Leony Pereira 
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Jardim de Marte 

Rod A.T. 

 

Zion saiu da órbita de Marte e pôs sua espaçonave 

em curso para uma das luas de Júpiter, Callisto, onde 

sua cliente se encontrava. Ayla era uma velha senhora 

de cento e cinquenta e tantos anos, mantida viva 

graças às intervenções tecnológicas que fazia ao 

corpo. Ela frequentemente contratava Zion para 

recuperar itens, que, pelos meios legais, seria 

impossível ou burocrático demais.  

Mas quando ela pediu que recuperasse um item na 

colônia proibida de Marte, sentiu arrepios, mas tinha 

uma reputação de contrabandista a zelar, então não 

negou o serviço. Andar pelas ruas da cidade 

abandonada foi sufocante, mesmo com a sua roupa 

pressurizada. Ainda havia alguns corpos pela cidade 
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que, sem os devidos cuidados, era aos poucos engolida 

pela areia vermelha. Ele recuperou o item requisitado, 

prendeu-o no compartimento de cargas para que não 

sofresse qualquer avaria e decolou.  

Seria uma viagem de pouco mais de três horas. 

Normalmente até Callisto levaria metade do tempo, 

mas tinha que se manter abaixo do radar. Não queria 

ter que explicar de onde vinha a carga que 

transportava, nem porque não havia qualquer tipo de 

manifesto sobre ela. Ele traçou a rota, que era cheia de 

desvios por zonas fracamente monitoradas, e deixou 

que o computador de bordo fizesse o restante do 

trabalho.  

— Acho que vou aproveitar e tirar um cochilo! — 

disse a si mesmo. 

Ele se levantou e saiu da ponte, um pequeno 

compartimento em sua espaçonave classe 4, uma das 

mais velozes, mas não tão confortáveis. Possuía a 
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capacidade para comportar dois tripulantes, mas Zion 

sozinho já achava tudo ali apertado, não queria ter que 

dividir nada com ninguém. Foi até o quarto, um 

pequeno compartimento onde mal cabia uma cama. 

Acomodou-se o melhor que podia e ficou olhando para 

a foto de sua esposa na casa deles, numa das colônias 

de Vênus. Colada ao lado da foto de sua esposa estava 

a de sua amante, que morava na lua terrestre. Ele 

desejou boa noite às duas e fechou os olhos. Estava 

quase pegando no sono quando ouviu uma risada de 

criança vindo de algum lugar da nave. 

Ele se levantou assustado, esquecendo que estava 

num pequeno espaço e batendo a cabeça no teto. A 

foto de sua esposa descolou. 

— Ai, porcaria! — disse, esfregando a testa 

machucada. — Quem está aí? 

Era impossível haver alguém ali com ele. A única 

explicação plausível seria alguém ter entrado na nave 
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em Marte. Mas lá não havia ninguém com vida há mais 

de setenta anos. Ele pegou a lanterna, que sempre 

mantinha pendurada em seu cinto, e iluminou o 

caminho. Ele nunca investia na iluminação interna da 

nave, tanto para economizar no consumo de energia 

quanto para manter-se fora do radar. Havia muitos 

sensores de energia eletromagnética. Diminuir as 

emissões de qualquer coisa que pudesse ser medida 

era crucial para passar desapercebido. Ele se 

arrependia da decisão naquele momento. Tudo ali era 

sempre escuro demais, dificultando a busca daquele 

som estranho. 

Ele podia ouvir passos de alguém correndo, mas 

sempre que chegava até onde julgava ser a fonte, não 

encontrava nada anormal. Ouviu novamente a risada 

infantil, fazendo o seu corpo se arrepiar por inteiro. 

— Quem está aí? Apareça! 
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Uma lata de cerveja vazia foi jogada em sua cabeça. 

Ele se virou para trás e viu um menino vestido com 

uma camisola esfarrapada, suja, e uma máscara de 

papel machê cobrindo o rosto. O menino riu e saiu 

correndo, sumindo na escuridão da nave. Zion ficou 

um tempo parado, tentando absorver o que acabara de 

ver. Quando ele voltou a si, tentou perseguir a criança. 

— Ei, volte aqui! Como você entrou na nave? 

Ele ouviu outra risada, diferente, que veio seguida 

da voz de uma menina: 

— Brinca com a gente, moço! 

Ele se virou novamente e viu uma menina do 

mesmo tamanho do outro garoto, vestida com roupas 

semelhantes, inclusive a máscara. Quando Zion foi em 

sua direção, ela correu e desapareceu no corredor. 

— Estamos brincando de esconder, tenta achar a 

gente, tio! — Era uma terceira criança, outra menina. 
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— Mas que porcaria está havendo aqui? Estou 

enlouquecendo! — disse Zion, varrendo todos os lados 

da espaçonave com a lanterna, vendo de relance o 

vulto de crianças maltrapilhas. 

— Ih! Ele falou um palavrão! Que falta de educação! 

— Ele deve ser um homem malvado! Eu sabia, olhe 

como ele se veste, deve ser um bandido! Matem ele! 

Coisas começaram a ser jogadas na direção de Zion, 

que não viu outra alternativa senão correr. Na sua 

nave, o único compartimento que possuía uma porta 

era a ponte! Ele correu para lá e fechou a porta por 

dentro. As coisas jogadas continuaram a bater na 

porta por um tempo, então pararam. Ele ficou sentado 

em sua cadeira, olhando para a porta, assustado. 

Alguém deu três batidas leves no metal e uma voz 

infantil disse: 

— Desculpe a gente, tio! Não fizemos por mal! 
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— É! Venha brincar com a gente! Ficamos tempo 

demais sozinhos em Marte. 

— O senhor nos resgatou, agora é o nosso papai? 

Vez ou outra, pelo vidro da porta, Zion via uma 

pequena mão pressionando ou um rosto de papel 

machê surgia. Os olhos vazios da máscara mostrando 

nada além de escuridão.  

— Quanto tempo falta até o destino? — perguntou 

Zion para o computador de bordo. 

— A estimativa é de, aproximadamente, duas horas. 

— Vasculhar a nave por sinais de vida! 

O computador emitiu o som característico de 

quando ele processava um comando, e disse: 

— Apenas uma vida! Localização: ponte de comando. 

Identificação: capitão Zion. 

Zion nem estava esperando uma resposta 

diferente, ele sabia que era impossível ter aquele tanto 

de criança em sua espaçonave. Ali nem tinha esse 
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lugar todo para se esconder. Ele ficou olhando o curso 

traçado no visor do computador. 

— Trace uma nova rota até o destino, a menor 

possível. 

— Alerta! Probabilidade de ser visto pelo radar: 

oitenta por cento. 

— Não importa! Vá logo até o destino! Executar 

comando. 

— Executando comando! Tempo até o destino: 

quarenta e cinco minutos. 

Zion sentiu a movimentação quando o computador 

corrigiu o curso e ficou o restante do tempo na ponte, 

esperando a chegada ao destino. O tempo todo ele 

ouviu as crianças brincando, rindo, discutindo. Às 

vezes elas batiam a porta e chamavam por ele, outras 

jogavam alguma coisa contra a porta, em uma raiva 

infantil. Quando eles se aproximaram de Callisto, o 

comunicador acendeu a luz azul, indicando que 
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alguém tentava contatá-lo. Ele abriu o canal de 

comunicação e respondeu: 

— Espaçonave classe 4 Ulysses, código RXN-9634-

Echo-Band, solicitando permissão para entrar na 

atmosfera. Destino de pouso: porto particular da 

senadora Ayla. 

— Você é o piloto Zion? 

— Isso! 

— Permissão concedida! Sabe como chegar lá? 

— Sim, somos velhos amigos. 

Zion desativou o piloto automático e assumiu o 

controle da nave. Callisto era um satélite frio, com 

muito gelo na superfície. Poucas eram as pessoas que 

gostavam de ficar ali, menos ainda as que tinham 

residência permanente. Ayla era uma dessas. Sua casa 

ficava próxima a uma mina de basalto, que sustentava 

a sua fortuna. Ele entrou na atmosfera artificial que 

envolvia a casa e pousou em seu porto particular, uma 
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estrutura grande demais para ser de uma única 

pessoa. Só com os motores desligados é que Zion 

ousou sair da ponte. 

Ele vasculhou toda a espaçonave atrás das 

crianças, não encontrando nada além da bagunça que 

deixaram para trás. Estranhando aquilo tudo, foi até o 

compartimento de carga, encontrando o lugar mais 

frio que de costume. Ele pegou a caixa de madeira que 

tirara das ruínas de uma mansão na colônia marciana 

e descarregou no porto. Ayla surgiu em uma janela e 

pediu que ele acompanhasse os droides que levariam 

a caixa. 

Ayla morava ali sozinha, acompanhada somente 

de seus droides mordomos. Eles entraram no porto em 

silêncio e levantaram a pesada caixa como se fosse 

nada, carregando-a até o interior. Zion ficou um pouco 

no porto, se perguntando se deveria mesmo ir atrás 

dele. Olhou para o céu, vendo a vastidão sempre 
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constante de Júpiter. Uma linda visão. A curiosidade 

acabou empurrando-o até a mansão. Os droides 

colocaram a caixa no aposento que Zion conhecia 

muito bem, a sala de troféus de Ayla. Muitos dos itens 

ali expostos foi ele quem vendeu a ela. Após um 

minuto, a própria senadora entrou no aposento. Para 

Zion era sempre estranho olhá-la. Já nem sabia dizer 

onde o humano terminava e a máquina começava. Ela 

passara por muitos procedimentos de 

aprimoramentos tecnológicos. Os olhos eram como as 

lentes das câmeras fotográficas, com motor de foco e 

tudo. Era possível ver os canos de titânio puro em seu 

pescoço, parte de sua traqueia artificial.  

As orelhas também foram substituídas por peças 

mecânicas, tão sensíveis que ela podia ouvir ondas 

sonoras que humanos comuns não podiam. Suas 

pernas e coluna vertebral tinham uma única peça, o 

real motivo dela ainda estar andando como uma 
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jovem na flor da idade, não como uma senhora se 

aproximando dos duzentos anos. Naturalmente, 

deveria ter morrido há muito tempo, mas aqueles 

aprimoramentos aumentavam sua expectativa de 

vida, mesmo que a deixasse com a aparência mais 

próxima dos droides que sempre a acompanhavam do 

que de um humano comum.  

— Obrigada por trazer meu item, Zion. Eu sabia que 

podia contar com você. 

— Não há muitos malucos o suficiente para ir até 

Marte após o que aconteceu por lá. 

— Realmente, foi difícil encontrar alguém disposto 

a se arriscar. Vejo que você manteve o nosso acordo e 

não olhou o que tinha dentro da caixa. Por ter honrado 

a sua palavra, lhe dou o direito de saber o que te fez ter 

todo esse trabalho. 

Zion esperava que ela mandasse algum dos droides 

abrir a caixa, mas ela mesma agarrou a tampa e 
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levantou-a sem qualquer dificuldade. O 

contrabandista se perguntou quais outros 

aprimoramentos ela tinha que ele não sabia. Ela 

desmontou a caixa inteira revelando um simples 

quadro. Era uma pintura de um terreno de Marte. Não 

havia nada demais ali, apenas areia vermelha, pedras 

vermelhas e um céu azul desbotado. 

— Meu marido pintou este quadro para mim, 

meses antes de morrer. Ele deu o nome de “Jardim de 

Marte”, consegue imaginar o porquê? 

— Eu não tenho a mínima ideia! Eu nem sabia que 

a senhora esteve em Marte. 

— Ah! Não só estive, como nasci lá. Sou uma 

verdadeira marciana. Ainda sinto saudades do 

horizonte vermelho! O problema é que, assim como o 

solo de Marte eu também nasci infértil e meu marido 

não podia aceitar aquilo. Foi difícil para ele, entende? 

Queríamos tanto uma criança! Adotamos os órfãos 
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que víamos na rua, mas eles acabavam morrendo. 

Sempre havia alguma coisa que os levava de nós. 

— Sinto muito! 

— Não sinta, meu marido arranjou uma solução. 

Ele era um estudioso, um verdadeiro cientista, 

pioneiro na manipulação genética. Também era 

muito ligado ao sobrenatural, ao oculto... 

— Espera um minuto! — interrompeu Zion. — A 

senhora era a esposa do Dr. Phanttnopy? O “Mengele 

Marciano”? 

— Você ouviu falar de seus feitos! Sim, ele causou o 

desastre que destruiu a colônia marciana quando seus 

experimentos fracassados saíram da prisão e 

atacaram a ralé da colônia. Eles ainda devem estar por 

lá, tornando o planeta um lugar extremamente 

perigoso de viver. Como seus experimentos científicos 

só resultavam em falhas catastróficas, ele resolveu 
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misturar ciência com o oculto, assim nasceu o Jardim 

de Marte. 

— E o que raios isso tudo tem a ver com uma 

simples pintura? O que ele fez foi sequestrar pessoas, 

manipular o código genético delas, criando mutações 

tão grotescas que nunca mais voltaram a si! Qual a 

relação disso com um quadro? 

— O quadro foi feito usando técnicas sombrias e 

ciência, meu caro Zion. Como eu não podia ter filhos e 

as crianças que adotávamos acabavam sempre 

morrendo, ele arranjou um jeito de torná-las eternas. 

Ele pegava as crianças nas ruas, as sangrava e usava 

seu sangue para fazer uma tinta especial. Ele usou o 

sangue de dez crianças para pintar o solo de Marte 

nesse tom avermelhado tão vivo. Assim, ele 

aprisionou as almas delas, que pertencerá a quem 

quer que possua o quadro. A imagem representa o 

local onde os seus corpos estão enterrados, 
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simbolizando uma semente de amor plantada no solo 

infértil, um jardim em Marte. 

— Um jardim de crianças mortas… — comentou 

Zion, perdido na compreensão do que ele carregara em 

sua espaçonave por tanto tempo. 

Eles ouviram o som de risadas vindas de algum 

lugar da casa. Zion se arrepiou todo, mas Ayla parecia 

animada. 

— Meus filhos! Que saudade mamãe estava de 

vocês! Querem brincar? 

— Queremos brincar de esconder, ache a gente, 

mamãe. 

Zion olhou para Ayla e podia jurar que, se a mulher 

ainda tivesse canais lacrimais, ela estaria chorando de 

emoção naquele momento. Ela virou séria para Zion, e 

disse:  



24 

 

— Eu já fiz a transferência do seu pagamento! Pode 

verificar. Coloquei um adicional, caso meus filhos 

tenham dado muito trabalho a você. 

Zion verificou sua conta e quase engasgou com a 

quantidade de zeros.  

— Por esse valor, eu posso fazer esse trabalho 

quantas vezes quiser! 

— Então entrarei em contato novamente. Há ainda 

outros itens que eu gostaria de recuperar de Marte. 

Zion estava indo embora quando uma dúvida 

surgiu em sua mente, e ele voltou. 

— Desculpe perguntar, mas eu achei a caixa numa 

ruína abandonada, completamente vazia. Agora 

imagino que fosse a sua casa. Você limpou o lugar 

todo, mas deixou a caixa para trás, por quê? 

— Eu as deixei de castigo, por terem matado o pai 

delas e libertado os experimentos fracassados. Foram 
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muito levadas, minhas crianças. Agora deixe-me a 

sós, quero brincar com meus filhos.  



26 

 

O totem de Trisgga 

Rod A.T. 

 

Ader desceu de seu cavalo e prendeu-o no celeiro, 

onde o animal passava a noite. Ele foi andando pela 

sua propriedade e analisou o trabalho que sua família 

passou o dia fazendo. Ele era um soldado da guarda-

real de Orlo, o Rei Anão, o único humano a quem fora 

dada tamanha honra. Quando Orlo, pessoalmente, 

surpreso com o tamanho de Ader, o convidara para a 

guarda, toda a corte fora contra, nenhum deles 

aceitava a presença de um humano na guarda, pois 

eram considerados impuros. Inclusive, diariamente, 

ele sofria com preconceitos e descasos por parte de 

seus colegas de trabalho, só que era orgulhoso demais 

para desistir do cargo que tanto lhe trazia estresse. 
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Para ele, o maior problema era não poder mais 

tomar conta da fazenda que fora uma herança passada 

de pai para filho há gerações. Aquele encargo ficara 

sob responsabilidade de sua família. Ele apenas 

verificava o estado do lugar e criticava quando achava 

necessário, o que ocorria sempre. 

Enquanto ele fazia o percurso do celeiro até a sua 

choupana, encontrou muitas coisas que lhe 

esquentaram o sangue. O descaso com a propriedade 

lhe deixava irado. Nem mesmo as luas gêmeas que 

brilhavam lindamente no céu era o suficiente para 

dar-lhe uma paz de espírito naquele momento. Assim 

que colocou os pés na varanda de sua casa, ouviu a 

farra lá dentro. Naga, sua esposa, não controlava os 

seus cinco filhos que gritavam e brincavam dentro de 

casa, rindo sobre alguma coisa de um corvo que 

entrara dentro de casa e eles não conseguiram pegá-lo. 
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— Sua família parece bem animada! — disse uma 

voz masculina nas sombras. 

Ader puxou a espada da bainha e apontou a lâmina 

em direção à voz, embora não tivesse certeza de onde 

vinha.  

— Quem está aí? Apareça! 

Uma sombra surgiu e se materializou na forma de 

um homem encapuzado, trajando um robe todo preto 

que o cobria por completo. O homem das sombras 

parou próximo à Ader e puxou o capuz para revelar o 

rosto. Ader ficou pálido ao constatar que era um elfo. 

As tatuagens em seu rosto indicavam que se tratava 

de um clérigo da Guilda de Trisgga. 

— Creio que já imagina o que vim fazer aqui! 

— Sim, você é um assassino de aluguel. Alguém lhe 

pagou para tirar minha vida. 

—Por aí! Essa é apenas meia verdade! Mas não sou 

um simples assassino como diz! Sou um sacerdote que 
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segue os mandamentos da grande deusa da morte, 

Trisgga! Acreditamos no equilíbrio entre a ordem e o 

caos, e que os seres vivos são capazes de decidir por si 

só quem merece viver ou morrer. Da mesma forma, 

permitimos que quem foi marcado possa se salvar. 

Dentro da sua casa alguém está em posse de um totem 

da nossa ordem, uma pequena moeda de chumbo com 

o rosto de Trisgga. Retire o totem do corpo sem vida de 

quem detém o totem e sua vida será poupada. Uma 

vida por outra. 

— Como assim? Dentro da minha casa? Quem? 

— Isso eu não posso falar, você deve descobrir 

sozinho. Tem até meia-noite para recuperar o totem e 

impedir a sua morte, boa sorte! 

O elfo clérigo desapareceu diante de seus olhos, 

como se fosse fumaça carregada ao vento. Ader olhou 

para a porta de sua casa, tentando imaginar quem da 

sua família encomendara sua morte. Ele abriu a porta 
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e entrou, as crianças que perceberam a sua chegada o 

pararam com a brincadeira e sentaram sérios na mesa, 

comportados, até mesmo temerosos. Ele olhou para a 

cozinha e viu Naga empoleirada sobre o caldeirão, um 

dos olhos ainda arroxeado, a mancha começando a 

esverdear. 

Ader foi até a mesa e sentou-se no seu lugar de 

costume, vendo Rus, o filho mais velho, sentado ao 

lado. Quando criança ele sentara no lugar de direito de 

Ader e o pai lhe quebrara o braço para ensiná-lo uma 

lição. Parando para pensar, todos os seus filhos já 

haviam sofrido uma surra por suas mãos. Depois de 

Rus, vinha Talia, que levara uns tapas no rosto quando 

decidira se apaixonar por um anão caixeiro viajante. 

Raica, sua terceira filha, um dia resolvera se 

aventurar na mata ao lado, e se perdera. Quando a 

encontraram, Ader batera tanto na menina que ela 

ficara mais de um ano sem conseguir ficar no mesmo 
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ambiente que o pai, devido ao medo que tinha dele. 

Cole, o quarto filho, era um baita de um preguiçoso, 

nunca fazia um trabalho decente na fazenda. Um dia, 

Ader voltara embriagado da guarda e encontrara o 

machado de cortar lenha pegando chuva do lado de 

fora. Cole ainda tinha cicatrizes pelo corpo de tanto 

que apanhara. 

O caçula, Vito, era o único que não apanhara dos 

irmãos, mas era extremamente apegado à mãe e já a 

vira apanhando várias vezes. Um dia o menino tentou 

defendê-la e Ader o ameaçara, ele borrou as calças. O 

pai ficou olhando sua família, não sabia dizer quem 

poderia estar com o totem. Todos eles tinham algum 

motivo para o querer morto. O pior era saber que para 

viver um deles tinha que morrer, mas quem? 

— Qual de vocês encomendou a minha morte à 

Trisgga? — perguntou ele, direto ao ponto. 
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Toda a sua família o olhou com estranheza, 

especialmente Naga, que parecia mais furiosa do que 

confusa. 

— O que te faz pensar que somos capazes disso? 

Acha que somos violentos como você? 

— Um clérigo está lá fora me esperando. Ele diz que 

alguém nesta casa está com o totem de Trisgga que 

carrega a minha sentença de morte! Se eu entregar o 

totem a ele, poderei viver. 

— E como faríamos isso? — perguntou Rus. – 

Nunca saímos da fazenda, não temos tempo para isso. 

Nem sabemos o que significa essa história de totem. 

— Vocês talvez não, mas sua mãe era uma mulher 

da cidade. Ela sabe onde fica o templo da Guilda de 

Trisgga. A guilda dos assassinos. 

— Você enlouqueceu, Ader? — perguntou Naga. 

Ele não a respondeu, apenas ficou olhando-a, um 

misto de confusão e raiva estampada em suas feições. 



33 

 

Em seu coração, emoções guerreavam, o amor pela 

família, a raiva que sentia da humilhação que sofria 

na guarda... mas quem estava começando a ganhar a 

batalha era o seu velho e clássico extinto de 

sobrevivência. Naga parou de dar atenção às besteiras 

do marido e voltou à tarefa de pôr o jantar à mesa. 

Ader ainda estava com seu uniforme da guarda-real, 

incluindo a espada. 

— Foi você, não foi, Rus? Só pode ter sido, é o mais 

pedante dos meus filhos! 

— Quê? Eu? 

Ader estava começando a se sentir paranoico. Não 

via mais o rosto dos seus filhos, apenas o totem. Ele 

percebeu que a sua mão não saía do punho da espada, 

segurando-o tão firmemente que os dedos já estavam 

ficando brancos. O medo da morte estava tomando a 

sanidade de Ader e ele não sabia mais o que fazer. De 

repente, algo estalou dentro de sua mente e ele 
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simplesmente perdeu toda a razão. Rus olhava o pai, 

alheio à comida posta à mesa. Ainda assim, ele não foi 

capaz de reagir quando Ader puxou a espada e a 

brandiu em direção à sua cabeça. 

Naga colocava a sopa do dia na mesa, distribuindo 

os pratos primeiro para as crianças menores, as que 

estavam mais perto dela. Um jorro quente caiu na 

mão, ela achou que um dos meninos tinha espirrado 

sopa por todo o lugar, mas era sangue. Raica gritou e 

ela olhou para frente, vendo Ader em pé com a espada 

suja de sangue nas mãos, de olhos vidrados e 

expressão ensandecida. Ao seu lado, o corpo de Rus 

ainda sentado na cadeira, tendo uma convulsão, sem 

cabeça. 

As crianças se jogaram para fora da mesa, tentando 

manter uma distância segura do pai. Naga correu para 

a cozinha e pegou o cutelo que usava para cortar 
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carnes com ossos. Ela estendeu a lâmina em direção ao 

marido e gritou para que se afastasse. 

— Você enlouqueceu? Você matou o seu próprio 

filho! Saía daqui, vá embora! 

Mais rápido do que ela esperava, Ader lançou-se à 

frente com a lâmina apontando para sua barriga, ele 

segurou a mão do cutelo e empurrou a lâmina na 

esposa até que o escudo do punho encostasse na pele, 

trespassando-a. Antes de morrer, ela olhou para o 

homem que um dia amara, mas que há muito deixara 

de respeitá-la. 

— Espero que Trisgga te carregue para o inferno. 

Ader puxou a lâmina e deixou sangue e vísceras 

escorrerem pela ferida aberta de sua esposa. Ele a 

deixou lá, caída no chão, morrendo aos poucos, e foi 

atrás das outras crianças. Primeiro trancou a porta, 

para que ninguém conseguisse sair dali.  
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— Venham aqui, seus pivetes! Está na hora de eu 

mostrar a vocês uma lição! Isso tudo é culpa sua, que 

pôs meu nome na lista de Trisgga! Entregue-se e os 

outros serão poupados. 

Nenhuma das crianças disse nada, todas 

escondidas. Ader começou a vasculhar a casa à 

procura delas. Encontrou Raica na despensa, 

escondida entre os sacos de batata. Ele a arrastou para 

fora pelos cabelos e enfiou a lâmina no peito da 

menina, que gritou enquanto tentava segurar a 

lâmina, cortando os dedos. A lâmina se prendeu no 

corpo dela, Ader pisou em sua barriga e puxou a 

lâmina com força, rasgando a pele e partindo os ossos.  

Cole estava escondido dentro do armário de 

casacos. Ader nem se preocupou em tirá-lo de lá. O 

menino tentou lutar com ele, usando um taco que 

Naga usava para tirar o pó das roupas e tapetes. Ele 

brandiu o taco, acertando o braço esquerdo do pai. 
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Ader nem registrou a dor do impacto, apenas tirou o 

pau da mão do garoto e cortou-o na diagonal, quase 

separando Cole em dois. 

Talia foi mais esperta, foi até a cozinha e pegou o 

caldeirão que ainda estava no fogo, a sopa 

borbulhando. Enquanto o pai se distraía com Cole, ela 

se aproximou sorrateiramente por trás e jogou a sopa 

nas costas dele. O caldo quente entrou em suas roupas 

e queimou fundo a pele. Ader gritou de dor, sentindo 

as bolhas se formando instantaneamente na pele. 

Ele se virou com tanto ódio que, ao balançar sua 

espada contra a filha, ele a cortou ao meio, a metade 

superior de Talia caiu de bruços sobre a mesa de jantar 

e a inferior foi parar na parede oposta. Ader estava 

ofegante, cansado, com dor. Ele vasculhou os corpos 

que ali estavam e não encontrou o totem de Trisgga. 

Seu coração apertou ao ver os corpos de sua família 
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dilacerados por ele mesmo, sabendo que eram 

inocentes. 

Ader subiu as escadas, indo até o quarto onde os 

meninos dormiam. Ele virou as camas, encontrando 

Vito escondido embaixo da cama de Rus. Estava 

fedendo a mijo, seus olhos arregalados de puro pânico. 

— Por que está fazendo isso, papai? Não ama mais 

a gente? 

— Só pode ter sido você! É o único que restou, os 

outros não estavam com o totem, então só pode ser 

você! 

— Eu nem sei do que o senhor está falando, papai, 

por favor, não me machuque — gritava o menino aos 

prantos — Eu vou ser bonzinho, eu vou ser um filho 

melhor. 

Ader não conseguia ver o filho, estava cego em seu 

desespero. Ele nem quis usar sua lâmina, apenas 

levantou os pés ainda trajados com a pesada bota da 
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guarda e pisoteou a cabeça de seu caçula, até que ela 

não fosse nada além de uma massa espalhada pelo 

chão e na sola do sapato. Ele vasculhou o pequeno 

corpo e nada encontrou também. 

Ader gritou e jogou sua espada longe, quebrou os 

móveis e vasculhou a casa inteira em busca do totem. 

As horas passaram e ele nada encontrou. Era como se 

sua família fosse inocente o tempo todo. Ele já estava 

questionando se o clérigo realmente existira, quando 

ele se materializou novamente na sua frente. 

— É chegada a hora! Recuperou o totem? 

— Você mentiu! — disse Ader, com lágrimas 

escorrendo pelo rosto — Eu matei toda a minha 

família procurando esse maldito totem, nenhum 

deles estava com o totem! 

— Clérigos não mentem, você sabe disso! 

— Então, quem estava com o totem? 
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O clérigo levantou e começou a andar pela 

choupana, passou por todos os corpos mortos e 

apontou para o telhado. Ader olhou para onde ele 

apontava e ali, empoleirado entre os caibros, ele viu 

um corvo descansando calmamente. Amarrado nos 

pés da ave estava uma pequena bolsa de couro.  

— Mas… você disse… 

— Eu disse que alguém dentro da casa estava com o 

totem, não que era alguém da sua família. Talvez, se 

fosse um homem melhor, tivesse ouvido o que eles 

falavam, saberia que havia algo a mais na sua casa que 

não sua família. 

Ader caiu de joelhos e gritou, lembrando que antes 

de entrar os meninos estavam falando de um corvo 

que entrara e eles não tinham conseguido tirar. 

— Quem encomendou minha morte e mandou o 

corvo, então? 

— Agora é tarde demais, fará alguma diferença? 
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Antes que Ader pudesse responder, o clérigo de 

Trisgga puxou sua adaga e enterrou-a fundo na testa 

do homem. Enquanto Ader caia no chão, o clérigo da 

morte foi até os outros corpos e fez um pequeno ritual, 

para que fizessem uma passagem tranquila para o 

outro mundo. Mas não para Ader, que, pelas suas 

ações, com certeza iria para o inferno. 
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O General do Rei 

Saulo Alves 

 

I 

A multidão ia à loucura. Celebravam com alegria e 

orgulho a vitória face às forças do inimigo. Estavam 

aos montes. Nas torres, muros, em todo lugar que 

fosse possível avistar a área externa do castelo. A 

tropa real vinha como uma unidade. Todos em suas 

posições. O rei deveria vir à frente sozinho, mas 

notícias tinham chegado mais cedo. Ryor estaria ao 

seu lado. Ele salvou a vida do rei. Sempre foram 

amigos e Ryor cresceu em honra e glória na hierarquia 

militar ao longo dos anos.  

Neste momento passavam pelo pátio real, 

ovacionados por todos os presentes. O rei era amado 
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pelo seu povo, conhecido como um monarca justo e 

compassivo. 

Pararam aos pés da escada da catedral e 

desmontaram.  

— Ryor ajoelhe-se — disse o rei. — Hoje, mais uma 

vez, você provou o seu valor. Arriscou a sua vida para 

salvar a minha. Pelo poder que me foi concedido, eu, o 

rei, o consagro general de todas as hostes dos Eyliines.  

 A surpresa foi unanime. Era a primeira vez que 

aquilo acontecia. Um estrangeiro atingir a mais alta 

honraria militar Eylline. Um silêncio pairou por um 

estante. Então o rei disse: 

— Levante-se, General.  

 O silêncio foi quebrado por uma explosão de 

gritos eufóricos. Não havia uma pessoa presente que 

não celebrasse. O momento durou alguns minutos, 

até que Ryor falou: 
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— Não mereço esta honra, fiz apenas o que 

qualquer soldado tem a obrigação de fazer: proteger e 

dar a vida pelo seu rei. É o que tenho feito nos últimos 

anos e é o que farei enquanto o sopro da vida 

permanecer comigo.  

 E com um gesto do rei, a multidão começou a se 

dissipar. Partiram para o salão real onde o banquete 

seria servido. Afinal de contas, um rei, um poderoso 

general e todos os seus soldados precisariam se 

alimentar.  

— Obrigado meu rei e amigo. Um brinde a sua vida. 

— Ryor levantou a sua taça para o rei e a rainha, logo 

ao seu lado. 

— Meu amigo, quem diria que aquele pequeno 

encrenqueiro seria meu general — disse o rei sorrindo. 

Muitos anos antes de ser o poderoso militar à 

serviço do rei Eyliine, Ryor era um garoto magro e 

pobre que vivia da maneira que conseguia, seja nas 
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ruas ou qualquer outro lugar em que conseguisse 

algum tipo de comida e abrigo.  

 

II 

 Na estrada próxima ao castelo vinha uma carroça 

que, a julgar pela velocidade, estava carregada de 

mantimentos para abastecer o comercio na corte real. 

Era visível a força que aqueles dois equinos faziam 

para puxá-la.  Logo à frente da carroça o mercante viu 

um pobre garoto caído. Estava sujo e com uma 

aparência faminta.  

 — Ei, garoto!  — chamou o mercante. 

 Parou sua carroça e desceu, indo ao encontro do 

rapaz infeliz largado ao chão.  

— Acorde, rapaz.  

Meio atordoado, o garoto abriu os olhos e, com uma 

voz débil, disse: 
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— Água e pão, senhor. Por favor.  

Foi prontamente atendido por aquele homem. 

— Venha meu jovem, amanhã chegaremos à 

cidade. Lá você terá uma refeição melhor que esta, 

posso lhe garantir.  

Continuaram por algumas horas. Até que a noite 

caiu sobre eles. 

— Vamos acampar aqui. Logo cedo estaremos na 

capital — disse o mercante.  

Acenderam uma fogueira. Comeram um pouco de 

carne desidratada, pão e frutas secas.  O homem 

contou algumas das muitas histórias vividas ao longo 

de uma extensa vida nômade nas rotas do comércio. 

Citarion era um mundo fantástico, com povos e seres 

excepcionais. Estavam contemplando a magnitude 

daquele céu, conseguiam ver perfeitamente duas das 

três luas que orbitavam o planeta, que tinham vital 

importância não só nas marés, mas também nos 
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índices mágicos. Vislumbraram por algum tempo até 

pegarem no sono.  

No silêncio quase absoluto, ouvia-se apenas o 

crepitar da fogueira. Aquela era uma noite limpa, com 

o céu estrelado sobre a dupla de viajantes. Nesse 

momento, o jovem Ryor abriu os olhos. Levantou-se 

na ponta dos pés, tentando não fazer barulho algum. 

Foi em direção à fogueira, pegou um pedaço em 

chamas e o levantou bem alto, indo de um lado para o 

outro. 

 Alguns instantes depois, começaram a surgir 

alguns vultos das moitas. Ainda não era possível 

identificar o que seriam aquelas criaturas, apenas que 

eram pequenas e atarracadas, a julgar pela silhueta. 

Mas Ryor sabia exatamente do que se tratava. Havia 

convocado aqueles seres: Goblins. Criaturas terríveis 

em maldade, sem índole e respeito pelos outros, 

visavam seus próprios interesses.  



49 

 

—  Belo trabalho, garoto —  disse Blogór, o líder do 

grupo.  

Da mesma forma que apareceram, foram embora 

levando todos os pertences daquela pobre pessoa, cujo 

único pecado foi tentar ajudar uma alma carente.   

O infeliz mercante ainda chegou à capital, apenas 

para descobrir que o jovem era procurado em todo 

lugar por pequenos furtos e golpes a viajantes 

desavisados. Havia até mesmo uma recompensa pela 

sua captura. E o preço acabara de subir.  

 

III 

 Ryor e os Goblins levaram os pertences 

“adquiridos” para o seu covil, nas entranhas das 

cavernas. Lá deram uma porcentagem para o chefe do 

grupo e dividiram o restante entre os demais.  
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— O quê? Está esperando a sua parte? — Riu Blogór. 

—  Seu pagamento é o seu alimento, um teto sobre a 

sua cabeça e proteção. Ou você acha que teria 

sobrevivido sem a minha ajuda?  

— Mas eu fiz todo o trabalho.  

— E o trabalho que eu tive cuidando de você desde 

que o encontrei sozinho e chorando? Um bebê 

indefeso e desprotegido. Chega, vá dormir! 

A cada manobra, esperavam algumas semanas 

para cometer a próxima. Mas dessa vez, apenas dois 

dias depois, um dos olheiros foi ao encontro de Blogór. 

Conversaram um pouco e, em seguida, Ryor foi 

chamado. 

— Garoto, temos mais um viajante desavisado.  

— Mas senhor Blogór, não passou nem uma 

semana... 

— Está me desobedecendo, garoto? Lembre-se o 

que acontece quando me desobedece.   
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—  Não se.... senhor… 

E assim seguiram para a estrada mais uma vez. 

Desta vez, Ryor estava preparado para abandonar o 

grupo. Além de ser maltratado, não gostava de 

prejudicar pessoas que eram tão boas com ele. Afinal, 

se o ignorassem e seguissem suas vidas, manteriam 

todos os seus pertences.   

 Os Goblins escoltaram-no até o lugar de sempre. 

Era o fim de uma curva, um lugar estratégico, pois 

com a velocidade reduzida não teria como não ser 

visto. Logo começou a ouvir o som dos cavalos se 

aproximando. Pelo menos uns quatro. Não era normal 

aplicar golpes em grupos tão grandes, sempre 

focavam em viajantes solitários ou no máximo em 

dupla. 

Então Ryor viu quem se aproximava: um grupo dos 

cavaleiros do rei. 

— Peguem-no — gritou o capitão da guarda.   
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Em vão o jovem tentou correr, mas foi agarrado por 

um dos guardas.  

— Desculpe, meu jovem, não é nada pessoal — disse 

Blogór, coletando a recompensa.  

 O valor pela captura do jovem criminoso estava 

muito alta e o interesseiro não resistiu, entregou o 

comparsa.  

 Ryor foi levado para as masmorras e passou 

alguns anos preso. Com o tempo, lhe foi ensinado um 

ofício: cavalariço. Cresceu e procurou saber cada vez 

mais e mais. Aprendeu o manejo da espada com um 

capitão que tinha se afeiçoado por ele, tornando-se 

cavalariço particular.  

Um dia estava andando com alguns amigos e ouviu 

alguém gritar por socorro. Uma jovem donzela havia 

sido assaltada. Ele sorriu quando identificou ao longe 

o assaltante: Blogór. Cavalgou rapidamente em 
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direção a ele, tinha contas a acertar. Facilmente 

subjugou-o e o levou preso.  

— Desculpe, senhor, não é nada pessoal. 

 Assim, o feito chegou aos ouvidos do seu mestre, 

que conseguiu uma vaga no exército real.  
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Cortadora do Sol 

Saulo Alves 

 

O tão aguardado festival dos Eyllines chegara. 

Como sempre, estava lotado, todos queriam 

participar. Podíamos ver Truoglots andando em meio 

a Meliguts, Dalmeks, anões, elfos, Talpidae, seres 

antropomórficos e fitomórficos. Havia lugar próprio 

para adequar a todos, não importava a característica 

ou necessidade.  Ali era dada uma trégua de todos os 

conflitos. Embora houvesse paz em Citarion, rusgas 

sempre surgiam aqui e ali. 

Aquele festival era ainda mais aguardado, pois 

haveria uma competição com os maiores ferreiros. A 

expectativa por itens dos mais belos e poderosos era 

enorme. Tudo seria dado para o rei e o vencedor 

receberia riquezas e o título de maior crafter de 



55 

 

Citarion, a mais alta honraria para o meio, sem contar 

que o grande rei utilizaria o item vencedor. 

O festival era rico em todos os detalhes. Podia-se 

ver competições gastronômicas e batalhas entres 

guerreiros dos diferentes povos. Onde mais veríamos 

uma luta entre um Dalmek e um Eylline terminar de 

forma amigável? Claro que alguém sairia não tão bem 

quanto entrou. 

 A arte da falcoaria era incrível e, fora a sua 

participação no torneio crafter, era o mais esperado 

pelo nosso querido Oluas.  

Oluas era um Meligut, não um qualquer, era um 

Milenário, alto cargo responsável por manter a 

história viva através de escritos. Ele também amava 

confeccionar itens, e alguns deles vinham com 

poderes mágicos. Mas nosso amigo não era bem-

quisto entre os demais crafters, que o julgavam por 

seu tamanho. Os Melis possuíam trinta centímetros 
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de altura. Ninguém implicava com os anões, então 

qual era o motivo de implicar tanto com um Meli? Ok, 

anões tem um longo histórico de itens incríveis a seu 

favor. Mas Oluas não se deixaria abater. Sabia que 

podia competir de igual para igual. Passou um tempo 

com os anões no Norte, onde aprendera e aperfeiçoara 

algumas técnicas. Tinha um material de qualidade 

inquestionável para a criação do seu artefato. 

O segundo momento mais aguardado pelo nosso 

amigo chegara, a falcoaria. Nos céus, como você pode 

bem imaginar... Falcões! Falcões peregrinos, a elite 

aérea. À frente vinha Kon, um espécime fantástico. Os 

falcões eram muito amigos dos Eyllines e fiéis aliados 

em batalhas. O objetivo da competição era completar 

um determinado percurso em menor tempo passando 

por obstáculos de grande dificuldade, como um 

rasante pelo rio de fogo ou desafiando a altitude entre 

os anéis mágicos.  
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A competição teria início. Os cinco maiores falcões 

estavam alinhados, todos concentrados. Kon lançou o 

seu pio, empolgado com o evento. Nesse momento, 

todos iniciaram o percurso. Era uma competição 

acirrada, bico a bico. Kon, como esperado, estava à 

frente.  Manobras incríveis foram feitas. O resultado? 

Kon, que liderou a maior parte do percurso, venceu. 

Gritos de euforia, o clangor dos metais em um 

estonteante momento. Kon faz um voo rasante, pisca 

para o nosso amigo, segue, ganhando altitude e some 

ao longe. 

Naquela noite, Oluas não conseguiu dormir, estava 

muito nervoso com o torneio crafter. Sabia que teria 

que fazer o seu melhor, mas estava feliz em participar. 

Saiu da sua tenda localizada no espaço destinado para 

tal. Precisava do último item para a confecção do seu 

artefato: madeira. Mas não qualquer madeira. 

Precisava ser algo único e só poderia encontrar na 
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floresta Eylline. Foi às margens da floresta e 

contemplou as altas árvores. A maioria ali possuía 

centenas de milhares de anos, eram árvores únicas, 

podia sentir a magnitude do lugar, não ousaria 

maltratar nenhuma delas, não era preciso. Como que 

se soubessem da necessidade do nosso amigo, de certa 

árvore caiu um pedaço de um galho, exatamente do 

tamanho necessário. Pronto, todos os itens foram 

coletados, e bem a tempo. 

Ao longe ouviu o soar das trombetas. Era o sinal 

para que todos se reunissem no local destinado ao 

torneio. Cada um na estação de trabalho adequada ao 

seu usuário. Oluas ia passando em meio aos diferentes 

seres. Ouvia piadas e comentários depreciativos, mas 

não ligava. Nada daquilo importava, a felicidade em 

realizar um sonho era grande demais.   

— Obrigado pela presença de todos. — O grande 

rei proferiu. Estava em sua armadura de batalha, 
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dourada, com traço finos, muito leve, porém super-

resistente. O crafter que fizera aquela armadura foi 

um dos mais hábeis a trabalhar com aquele metal. 

Oluas o conhecia bastante. Era o mesmo material que 

usaria na sua produção, um metal raríssimo que viera 

dos céus em uma noite estrelada como uma bola de 

fogo.   

— É uma honra receber a todos — continuo o rei. 

— Aqui estão os melhores dos melhores. Todos, eu 

digo, todos, tem igual chance de sucesso. — Oluas 

percebeu que nesse momento o rei olhara para ele. — 

Nos próximos dias vocês darão o melhor e tenho 

certeza de que entregarão itens de excelência 

inquestionável. Temos uma data para começar o 

torneio e só terminará quando o último de vocês 

entregar a sua obra.  
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 Com isso, dois clangores foram dados. Todos 

tomaram posição e começaram a produção. 

Oluas tirou de sua quiver uma espécie de bolsa 

confeccionada com fibras vegetais, o tão raro metal. O 

brilho era incrível e todos pararam para olhá-lo. 

— Dê-me isso, pequenino. É um desperdício um 

material tão raro com você — proferiu um dos 

crafters, seguido por diversos risos. 

Oluas não ligou, seguiu preparando a sua 

fornalha na temperatura adequada. Ela atingiria uma 

temperatura muito mais alta, pois tinha consigo um 

pouco de fogo de dragão. A seguir, começou a 

trabalhar com o metal. O primeiro dia acabara num 

piscar de olhos e assim foram os dias seguintes, nos 

quais o martelar do metal sobre a bigorna parecia um 

trabalho sem fim. A essa altura, quase todos os demais 

competidores já tinham entregado itens belíssimos, 
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itens mágicos e não mágicos de igual beleza. Oluas 

trabalhava noite adentro enquanto os demais 

tentavam dormir, mas o soar das marteladas no metal 

ecoava muito longe. Podia-se ouvir alguns ao lado 

gritando impropérios. 

— Pare de brincar. Deixe os verdadeiros mestres 

com seu trabalho — ouvia-se. 

— Vá dormir, pequeno. Você já deu o seu melhor 

— uma voz disse.  

Oluas olhou para o horizonte, o dia estava preste 

a surgir. Adiantou o processo. Algum tempo depois, 

quando a primeira luz do dia despontou, a última 

martelada fora dada, captando-a. Nesse momento, a 

lâmina começou a brilhar. Um brilho tão forte quanto 

o próprio sol. Após algumas palavras, o brilho 

abrandou. O Meli começou a dar os toques finais, 

conectando o cabo de madeira que fora talhado com 
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algumas inscrições. Ajeitou o fio da lâmina, polindo-a 

com uma pedra laranja amarelada. Pronto, estava 

satisfeito com o resultado do seu trabalho. Fora o 

último competidor a terminar. O vencedor da 

competição sairia no dia seguinte. 

Naquela noite Oluas dormiu profundamente, 

satisfeito com o seu trabalho. Tinha usado todas as 

suas técnicas, alinhadas ao raro metal, à madeira de 

excelente qualidade e ao fogo de dragão. Tinha 

confeccionado uma peça digna do rei dos reis. Logo ao 

amanhecer, todos foram convocados para a grande 

planície, onde poderiam acompanhar a escolha dos 

itens, cada um mais belo que o outro. O artefato era 

avaliado na mesma ordem em que o crafter havia 

terminado, sendo assim, nosso amigo seria o último a 

ser julgado. As horas iam passando, Oluas estava 
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encantado com tantas preciosidades, artigos do mais 

fino preparo e trato.  

Quando sua vez chegara, a noite já havia caído há 

algum tempo. O rei parou em frente a Oluas e fez 

questão de se ajoelhar, para ficar mais próximo e ter a 

conversa olho no olho. Oluas pegou o seu item e o 

colocou à frente, entregando-o para o rei. 

— O que é isso, pequeno, algo para colocar entre 

os dentes? — Alguém gritou da multidão, o que 

provocou uma onda de risos. Mas o rei olhou com 

desaprovação, e disse: 

—  Basta! Esse tipo de comentário não tem espaço 

aqui. O Milenário provou o seu valor. Deu duro e 

trabalhou mais do que muitos aqui.  

Olhando para o Meli, disse: 

—  O que preparastes para mim? 
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— Ó grande rei, espero ter feito um item digno dos 

seus feitos — respondeu. — Esta espada é capaz de se 

ajustar ao seu portador, basta tocá-la. 

Quando o rei empunhou a espada, ela passou de 

um pequeno item para o tamanho de uma espada 

comum. Ao desembainhá-la, era como se fosse dia 

novamente. Um clarão surgiu. Todos os presentes 

soltaram sons de espanto e admiração. Oluas disse ao 

rei umas palavras que apenas ele conseguiu ouvir e a 

espada se aquietou, a lâmina voltou a se assemelhar a 

uma espada comum, mas de comum ela não tinha 

nada. Podia cortar qualquer outro tipo de material. 

Era leve, tinha um excelente balanço, muito fácil 

manusear.  

— Vamos testá-la. — Aproximou um Dalmek, 

empurrando algumas pessoas à frente. 
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— Insolente. — O general Eylline proferiu, já 

desembainhando sua espada. 

— Tenha Calma, Ryor — disse o rei, 

tranquilamente. — Ótima chance de testar a minha 

espada. 

— Suncut — disse Oluas.   

Mal o rei tomou posição, o Dalmek atacou com 

tudo. Com leveza, o rei chegou para o lado, desviando 

da investida. Outro ataque veio no mesmo momento. 

Dessa vez, com um movimento único, o rei cortou fora 

toda a lâmina da espada do seu oponente. Àquela 

altura, Suncut voltara a brilhar como se fosse dia, 

arrancando aplausos e gritos de empolgação.  Suncut 

foi eleita o mais belo item e passou a ser a espada do 

rei e de seus sucessores. Oluas recebeu o prêmio e o 

título de maior crafter de Citarion.     
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As crônicas de Itapuã, Rudá e Porã 

Raoni Adigun 

 

Em Pindorama existiram muitos heróis, mas este 

sobre o qual irei contar viveu há muitos anos, na era 

das lendas antigas. Tudo começa em uma montanha 

obscura, numa caverna cuja entrada emanava um ar 

frio e arrepiante. Pendurado em sua entrada, alguns 

crânios dos mais variados seres vivos, de humanos a 

animais de diversos tipos. Neste lugar vivia Gojala, 

uma criatura de pele negra como uma noite sem lua. 

Sua pele parecia rocha de tão grossa, e em sua cabeça 

havia apenas um único olho, cuja cor da íris era 

vermelha escarlate. 

Certo dia, Gojala saiu do interior de sua caverna, 

desceu a encosta da montanha e adentrou a floresta 

para caçar alguma presa. Caminhou por uma longa 
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distância no meio do mato até se deparar com algo que 

o fez salivar. O predador encontrou uma pequena 

aldeia de Curupiras. Sem demora ou aviso, o monstro 

atacou sem remorso. Os Curupiras, ao verem aquela 

monstruosidade atacando do nada, resolveram 

revidar como podia. Os guerreiros rapidamente 

pegaram suas lanças e arcos e atacaram Gojala para 

defenderem as mulheres e as crianças. Mas lutar era 

inútil, e em meio à violência, muitas caíram nas garras 

do monstro. Os que tentaram escapar foram 

capturados, devorados ou presos pela criatura. Gojala 

manteve os que sobreviveram em cárcere, dentro do 

próprio templo, que fora construído no interior de 

uma grande árvore para cultuar o Deus Guaraci.  

Poucos conseguiram escapar. Entre eles estava 

Itapuã. Foi salvo por um dos guerreiros que gritou 

para ele: “busque por ajuda! ” enquanto era devorado. 
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Itapuã correu sem parar, até se deparar com mais dois 

Curupiras, que também fugiram no meio da confusão. 

— Rudá! Porã! — gritou Itapuã.  

Após perceberem que estavam numa distância 

segura, o trio resolveu parar para respirar. 

— Acho que conseguimos escapar — disse Porã. 

— Temos que salvar o nosso povo — disse Itapuã. 

— Não tem como salvá-los, Itapuã. É um Gojala! Ele 

vai devorá-los até amanhã de manhã — retrucou 

Rudá. 

— Não sejamos covardes, Rudá. Deve haver um 

jeito de salvá-los! — Indagou Itapuã. 

— Tem uma maneira! — confirmou Porã. 

— É mesmo, Porã?! Como? — perguntou Itapuã. 

— Nos lagos ao norte daqui há as aldeias 

subaquáticas das Iaras. Esse povo da água possui 

conhecimento aprofundado e objetos mágicos. Talvez 
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possam nos ajudar. Se voarmos, podemos chegar em 

questão de pouco tempo. 

E assim foi feito. O trio se transformou em araras-

vermelhas e foi voando na direção norte, guiado por 

Porã. Em questão de minutos pousaram ao lado de em 

um grande lago no meio da floresta, tão grande e 

cristalino que parecia um espelho. Voltaram a suas 

verdadeiras formas e Porã disse: 

— Chegamos! 

No momento que se transformaram e se 

aproximaram do lago, foram cercados por um grupo 

de índias com lanças, flechas e zarabatanas, que 

estavam de tocaia nas árvores. Uma delas, apontando 

uma flecha armada em um arco, disse 

ameaçadoramente: 

— Se mexerem ao menos um dedo, eu atiro. 
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Rudá paralisou de medo após ver que aquela flecha 

estava apontada para ele, os outros dois logo 

levantaram as mãos. 

— Calma! Viemos pedir ajuda! — Disse Itapuã, 

desesperado. 

— Quem seriam vocês? — Interrogou a índia. 

— Sou Itapuã. Ele é Rudá — respondeu, apontando 

para Rudá com os olhos. — E esse é Porã. — 

Complementou, apontando para Porã com a cabeça. 

— O que querem aqui? E como descobriram a nossa 

localização? — perguntou a índia novamente. 

— Um Gojala invadiu a nossa aldeia e precisamos 

de ajuda para expulsá-lo! — respondeu Rudá, 

rapidamente. 

— Um Gojala?! De onde vocês estão vindo? — 

perguntou outra índia, não muito longe deles, 

apontando uma lança. 

Itapuã se virou para a índia para responder. 
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— Não somos de muito longe, vivemos um hectare 

e meio ao sul daqui. 

— Não é muito longe — disse a índia que aponta a 

flecha. 

— Já ouvi o bastante — falou uma voz suave. 

Os três perceberam que a voz vinha do lago. Ao 

virarem para ver de quem era a voz, vislumbraram 

uma índia de beleza excepcional, com metade do 

corpo fora da água, e observaram que a outra metade 

era uma cauda de peixe. 

— Vamos ajudar os três — disse a sereia. 

— Obrigado! — agradeceu Itapuã. 

— Podem descansar, meninas, eu os acompanho 

daqui. 

— Sim, senhora! — respondeu a índia, que 

desarmou o arco e, após fazer um som estranho com a 

boca, subiu a árvore de onde havia descido. As outras 

fizeram o mesmo e desaparecem no mato. 
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— Acredito que os três não tenham problema em 

me acompanhar de baixo d’água — indagou a sereia. 

— Pelo que sei, os Curupiras podem se transformar em 

qualquer animal. 

— Sem problemas. Vamos acompanhar a senhora 

— respondeu Porã. 

Sem demora, os três se transformam em Pirarucus 

e mergulham atrás da sereia para dentro d’água. Sob a 

água, o trio se deparou com uma grande aldeia, onde 

sereias, negros d’água e alguns botos-cor-de-rosa 

nadavam de um lado a outro. Suas ocas eram feitas 

com os corais e rochas. 

— Podemos saber o seu nome? — pergunta Itapuã. 

— Me chamo Thaynara. — responde a Sereia. 

— Thaynara... — sussurra Itapuã. 

Thaynara guia-os até a sua oca feita de corais. O 

interior era iluminado por seres incrustados nas 
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paredes, que emitiam uma bioluminescência. Sua 

iluminação era de um azul esverdeado. 

A sereia vai até uma mesa sobre ele, pega um 

punhal feito de pedra com algumas escrituras 

cravadas nela e mostra para o grupo. 

— Este punhal foi esculpido por uma rocha de coral 

que foi abençoada sob a luz de uma lua de prata de Jaci. 

— diz Thaynara, entregando o punhal para Porã. — 

Espero que ajude vocês. 

— Porque está nos ajudando? Você tem uma arma 

que pode impedir o Gojala? — indaga Rudá. 

— Este pode ser o início de uma aliança entre meu 

povo e o seu. Futuramente, quando precisarmos de 

seus conhecimentos e ajuda, iremos sem hesitar. — 

respondeu a sereia. 

— Obrigado por nos ajudar — agradeceu Itapuã. — 

E garantirei que nossa aliança seja duradoura. 



75 

 

O trio então partiu com o punhal de pedra 

enquanto Thaynara os observava. 

— Boa sorte — disse a sereia, embora soubesse que 

os três não podiam mais escutar. 

No momento em que chegou à superfície, os três se 

transformam em araras novamente e voltam para a 

aldeia. Ao retornarem, ficaram a alguns metros de 

distância para planejar alguma estratégia ofensiva 

contra Gojala, que se encontrava dormindo do lado de 

fora do templo sagrado. Após uma breve análise sobre 

o terreno e as possíveis ações, os três bolam um plano. 

Porã chamou Gojala para despertá-lo. A criatura 

saiu enfurecida em direção ao Curupira, mas ele não 

esperava que Rudá a atingisse com uma flecha. O 

projétil não o afetou por conta da pele grossa, mas foi 

o bastante para chamar a sua atenção. Porã se 

transformou em um mico-leão-dourado, escalou o 

corpo do monstro até o seu único olho e deferiu um 
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soco com as pequenas patas. Gojala tomou um susto e 

cambaleou para trás. Foi quando Rudá e Itapuã 

esticaram uma corda feita de cipó para fazê-lo cair.  

O chão estremeceu com a queda de Gojala, mas o 

predador se recuperou rapidamente e jogou Porã para 

longe. Antes que conseguisse se levantar, Itapuã 

tentou enfiar o punhal na besta, porém ela usou o 

enorme braço para jogar o Curupira para longe. O 

punhal escapou de sua mão e caiu distante de Itapuã. 

Ele gritou: 

— Rudá! O punhal! 

Rudá correu em direção à arma enquanto a criatura 

correu em direção a ele. Porã retornou como um 

gavião-real e tentou arranhar o olho de Gojala 

novamente, mas o monstro conseguiu agarrar o 

Curupira ainda transformado e o apertou em sua mão, 

matando-o instantaneamente. A dupla olhou aquela 

cena com espanto: 
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— Porã! — gritou Itapuã. 

— Não! — gritou Rudá. Com o olhar de ódio ele 

bradou para o monstro: — Desgraçado! 

Rudá correu em direção a Gojala e se transformou 

em uma gigante Sucuri que se enrolou no monstro. 

— Rudá! Não pode se transformar em um animal 

tão grande! — gritou Itapuã. 

— Pega o punhal, Itapuã! Não sei quanto tempo eu 

consigo segurá-lo! 

Itapuã correu em direção ao punhal e rapidamente 

pensou em enrolá-lo a um pedaço de madeira fino e 

comprido, transformando-o em uma lança 

improvisada. Ele mirou a ponta em direção a Gojala, 

que estava mordendo parte do corpo de Rudá 

transformado em Sucuri. 

— Vai logo, Itapuã! — gritou Rudá, 

desesperadamente 
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Itapuã então jogou a lança na direção do olho de 

Gojala. O monstro notou a arma se aproximando, 

tentou se esquivar. Percebendo seu movimento, Rudá 

antecipou a ação, forçando a cabeça da criatura a se 

mover na direção do punhal. O objeto atingiu o olho 

do monstro, que caiu ao chão. 

Rudá voltou à sua forma, mas também caiu ao lado 

do cadáver do monstro. Itapuã correu em direção ao 

amigo. 

— Rudá! Aguente firme! — disse, desesperado, 

segurando os machucados do corpo de Rudá, que não 

parava de sair sangue. 

— Está tudo bem, meu amigo. Isso não é nada. 

Ficarei bem. — falou Rudá, tentando acalmar o amigo 

com o brilho dos olhos sumindo aos poucos. 

Mas Itapuã percebeu que era tarde demais quando 

a mão que segurava a sua com firmeza de repente se 

soltou, e o brilho de seus olhos finalmente se apagou. 
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O Curupira que acabara de perder o amigo gritou de 

tristeza. Mas não era tempo de lamentações. Ele tirou 

o seu povo do cárcere, os poucos que sobreviveram. 

Aclamados por salvar a aldeia, um tumulo de honra 

foi feito para Porã e Rudá. Itapuã se tornou cacique e 

herói eterno de seu povo. Sua história será lembrada 

por todas as eras no mundo de Pindorama. 
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Sobre as Nuvens 

Lucas Nunes da Silva 

 

— Broto, você está começando a interligar as suas 

raízes para conhecer o nosso novo solo. O que acha de 

entender melhor como funcionava o planeta dos 

humanos? 

— Parece interessante, o que posso aprender com 

eles? 

— Muito! O que vê aqui, onde você cresce? 

— Um lugar maravilhoso, foi onde escolhi nascer! 

— Sim. E por que escolheu nascer aqui? Como pode 

ter a certeza de que é um bom lugar se nunca existiu 

aqui para saber? 

— Eu não sei, mas eu sinto. É como se abaixo de 

mim existisse algo, como esperança. 
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— São nossas raízes, é por elas que todos nós nos 

comunicamos e sentimos. Por baixo de nós passa toda 

a informação para sabermos do que devemos nos 

proteger, nos alimentar e compreender para então 

seguirmos ocupando, novamente, espaços que um dia 

pertenceu a nós. 

— Uau. Mas por que não podemos simplesmente ir 

para onde quisermos quando quisermos? 

— Não seria justo. Todos têm seu espaço, 

compreendemos isso, mas queremos que seja mútuo. 

Veja o exemplo da terra, ela soube quando era o 

momento de se limpar com a ajuda de suas maiores 

aliadas: as árvores. 

— As árvores são aqueles negócios verdes que 

nascem, crescem e morrem no mesmo lugar? 

— Sim. 

— Isto deve ser triste. 
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— Não, é lindo. Receberam um pedaço de terra e 

dela fizeram seu espaço de sobrevivência, 

aprendizado e repouso. 

— E isso não é triste? 

— Venha, broto, você consegue ver lá em baixo? 

— Não, é tudo tão nebuloso, nada parece certo. 

— Chama-se natureza morta. 

— Estão todos mortos? 

— Não, mas estão morrendo. Climas malucos, 

quente, frio, tempo seco, tudo isso resulta na falta de 

alimentos para quem vive lá em baixo. A água está 

acabando, nada faz sentido. Não existem chuvas, só 

neblina e breu. O calor pela falta de respiração faz a 

água evaporar, digamos que chove para cima. Tudo 

que eles causaram se prende abaixo de nosso mundo, 

não devolvemos o mal, mas como estamos em cima, 

eles nos veem e assim podem ter a noção do que 

causaram. 
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— E sobrevivem? O que eles comem? 

— Eles comem o que eles são, tudo é superficial! 

— Mas como os humanos conseguem ainda viver? 

— Depois de mal respirarem, serem expostos a 

queimadas e fumaças até seus pulmões não 

aguentarem, a evolução humana entendeu o que eles 

precisavam, assim como o processo evolutivo das 

árvores. O que falta agora é eles entenderem, por isso 

ainda vivem sós na terra. 

— Mas e nós aqui? Isso vai nos alcançar? 

— Não, pois aprendemos a lidar com isso. Todos 

cremos que eles, com cada vez menos solo para 

cultivar o que quer que comam, deixaram de 

contaminar a própria comida e moradia. 

Provavelmente não há mais moeda de troca, não há 

mais valores exuberantes em cada coisa que sair da 

terra, mas há certeza de que eles darão um jeito, em 

pouco tempo, de se desestruturarem novamente. 
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— Mas por quê? 

— Eles vivem em tempos difíceis e se tornarão 

fortes, então logo criarão um novo tempo fácil com 

suas tecnologias e necessidades infinitas, não só para 

a sobrevivência, mas para suprir a gula e egoísmo. Isso 

criará novos humanos que não se importarão com o 

que tiverem, pois já terão demais. 

— E o que acontecerá? 

— Tempos difíceis, como um ciclo de aprendizado, 

até entenderem. 

— E vão entender? 

— Isto eu não sei. Eles viviam e morriam por suas 

tecnologias, é difícil largar o que já se conhece. 

— Mas nós também não temos isso? Tecnologia? 

— Sim, como conceito. A nossa consiste de 

evolução natural, de maneira que todos sintam que 

estão vivendo em um lugar cada vez melhor. 
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Chamamos de tecnologia para honrar a origem de 

onde viemos. 

— E o que é a nossa tecnologia? O que ela faz? 

— Liberdade. Com ela podemos viver o nosso 

máximo. Nossa tecnologia evolutiva nos permitiu 

alcançar um lugar onde não existem intervenções. 

— E como isso se aplica? 

— Simples, não temos nariz, correto? 

— Sim. 

— Não somos obrigados a sentir o cheiro do que os 

humanos fizeram com eles mesmos, a evolução 

entende. Humanos sentiam irritação em suas 

gargantas ao falarem, nós nos comunicamos por 

pensamentos através das interligações de nossas 

raízes. Também não precisamos ouvir sons 

desnecessários que agrediriam nossos sentidos e 

razão de sentir o que realmente apreciamos. 

— E o que é? 
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— Essa paisagem natural onde ninguém quer o mal 

de ninguém, consegue ver? 

— Sim. 

— E entender? 

— Também consigo! 

— Você está pronto para observar todos os males, 

ser a fonte de respiração e esperança que algum dia 

ajudará a retornar as nossas origens, para sentirmos a 

terra novamente. 

— Uau, isso parece importante, mas como você 

sabe de tudo isso? 

— Sou uma Pinus longaeva, eu estive lá e posso 

estar aqui. 

— Você deve ter visto muita coisa. 

— Sim. Somos a consequência, broto, ou quem sabe 

a resposta. 
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— E a nossa pele, por que parecemos humanos, mas 

temos cores e somos assim tão diferentes? Por que 

somos assim como somos? 

— Sabe as árvores? 

— Sim, as que ajudam a respirar. 

— Elas eram verdes e floresciam sempre mais 

quando não eram impedidas. Cresciam e cresciam em 

paz sem fazerem nada além de ar respirável para toda 

a vida que quisesse respirar. Porém, grande parte 

dessa vida era ingrata. 

— Os humanos? 

— Sim. Assim como todo o resto que a terra 

produzia, as árvores também eram vítimas deles. 

Foram derrubadas sem chances de crescerem e darem 

o seu melhor. 

— Mas o que aconteceu? Os humanos derrubaram 

todas elas? 



89 

 

— Quase todas. No fundo do mar, onde humanos 

não alcançavam, também existiam espécies que 

floresciam e sempre cresciam o suficiente, mas a terra 

as alertou do perigo e do mal que foi cometido fora das 

águas. Deu a elas nutrientes para evoluírem. 

— As árvores se vingaram? 

— Jamais! Não se paga o mal com o mal, você colhe 

o que planta e árvores sabiam que não precisavam 

disso. 

— E o que elas fizeram? 

— Ganharam sua própria consciência. 

— Sério? 

— Sim. 

— Então elas fugiram? 

— Não, só foram para um lugar melhor e deixaram 

os humanos para trás, para viverem o tempo de suas 

consequências. Queriam a terra só para eles, e 

tiveram. 
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— Então eles morreram? 

— Não, são muito inteligentes e aprendem rápido. 

Mas a falta das árvores fez eles pensarem nas escolhas 

que fizeram. 

— Mas e esse mar, as árvores também o deixaram 

para trás? 

— Todas as águas da terra sobem aos céus até hoje 

e não voltam, se solidificam e se tornam um lar 

perfeito, longe de qualquer perigo. 

— E como fica lá na terra? 

— Cada vez mais os humanos ficam sem água. 

Como a água gosta de passear pelas árvores, vai atrás 

de onde quer que elas estejam. 

— E como os humanos ficam? 

— Da mesma forma como as árvores estavam: 

tristes. 

— E eles, os humanos, estão até hoje lá na terra? 
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— Sim, provavelmente tentando subir aos céus 

para alcançar o que não pertence a eles. 

— Eles não são bons! 

— Mas podem ser! 

— E as árvores, como ficam nisso tudo? 

— Bem, não estamos felizes aqui? 

— Sim! 
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Quando o fogo e a água se juntam 

Joyce Môia 

 

Ondalu, a grande bola de fogo, abraseava-se no céu 

enquanto Kiese corria entre a multidão de feirantes. 

Com o suor escorrendo pela testa, sua risada 

escrachada acompanhava o afastar do chão rochoso e 

o aproximar de corpos desconhecidos. Trombou em 

um, dois, três... Que os Céus me queimem, desculpa!, 

suas palavras discorreram aos xingos-xingos que nem 

sabia de onde vinham. Ágil como um gato, desviou-se 

então de algumas naves rodoviárias, algumas 

centelhas esvoaçadas e pescotapas das tecnologias das 

barracas. Isso era para se afastar daquela baderna e 

chegar à Grande Floresta, que ficava nos limites 

territoriais do País de Ondalu. 
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Arfando, pintou os lábios para cima quando viu 

fragmentos do Rio da Divisão entre as folhas da mata 

e descansou com as mãos nos joelhos. Alvo de Kiese, 

aquele belo espelho prateado entre as rochas, era 

quem dividia as quatro nações da região: Ondalu, que 

era devota ao Fogo; Ovava, à Água; Uti, à Árvore; e Ilu, 

ao Céu. Vítimas do domínio Ovava por séculos, 

Ondalu, Uti e Ilu mantinham boas relações umas com 

as outras (pelo menos não se matavam o tempo todo). 

No entanto, o ressentimento contra Ovava ainda 

permanecia vivo e forte, enraizado na carne de cada 

cidadão ondalu-uti-ilu desde o primeiro gudadá. Mas é 

bom reforçar que Ondalu tinha a capacidade de nutrir 

um ódio ainda mais profundo e dantesco do que as 

outras nações. Tal sentimento era recíproco por parte 

de Ovava, que invejava o incrível desenvolvimento 

tecnológico de Ondalu. 
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— Nah! — Kiese apareceu na mata, o rosto 

barricado de ocitocina. 

Acenando-lhe com a cabeça, Nahenda devolveu 

um sorriso meigo e brincalhão, apertando seus olhos 

miúdos de café. 

— Como cê tá, querida vovó Nahenda? Honra! — 

Kiese subiu cuidadosamente na rocha que margeava o 

rio. Como estava escorregadia, abriu os braços para 

não escorregar na pedra molhada e bater a cabeça e 

morrer, mas seu percurso quase caiu por terra com o 

tapa que recebeu nas panturrilhas — Ai! 

— Quem me mandou me chamar de velha? — 

Nahenda disfarçou o riso, fingindo cara de brucutu — 

Já te disse que não gosto! Ham. 

Kiese sentou-se ao seu lado com os cantos dos olhos 

enrugados e enfiou os pés em Ovava, a água que fazia 

o rio ser rio. Já carregava esse costume fazia muitos 

anos. Desde quando, uma vez, explorando as rochas 
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por aí, encontrou uma menina chorando rente ao Rio 

da Divisão e sentiu pena dela. Naquele dia, choraram 

juntas, consolaram-se juntas, riram-se juntas e 

conversaram até que o dia se tornasse noite. E, assim, 

os dias da infância à adolescência se assimilaram, 

encontrando-se ambas quase sempre no mesmo 

ponto. Naturalmente, tantos anos de amizade 

proporcionaram às duas uma amizade recíproca, mas 

uma coisa barrava tal conjuntura: suas respectivas 

nações nunca foram expostas uma à outra. O receio 

somado à cultura de reserva dos povos do Rio da 

Divisão nunca permitiram que a verdade escapasse de 

suas gargantas, embora a curiosidade sempre as 

assolasse maciça e latente. 

— Nó, Nah, eu sei que é do nada, mas eu tô com 

tanta fome que, se eu pudesse, eu iria comer todo o 

Planeta Rocha agora mesmo! — Kiese disse quando 
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Ondalu começou a dar sinais de desaparecimento em 

Ilu, o céu azul-dourado que encetava a escurecer-se. 

— Sério? Você também? Pensei que fosse só eu — 

Nahenda alisou a barriga enquanto ria com cara de 

borocoxô — Minha barriga tá roncando igual um 

leãonivurso! 

— Vou ir lá então pegar comida pra nóis — Kiese 

ergueu-se em direção à mata, tirando a lança 

abrasadora da roupa — Um leãonivurso, já que cê me 

deu a ideia. — Piscou. 

Nahenda concordou e disse que iria acender 

Ondalu. Brincou, levantando as mãos e imitando um 

culto religioso. Cham, cham, cham, salve a Ondalu! 

Kiese gargalhou e levantou o queixo como sinal de 

despedida. Partiu para a caçada, mas partiu diferente. 

Partiu com um sentimento estranho, um-sei-lá-de-

quê-de-esperança, e seus olhos brilharam, animados. 
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Geralmente, só se brincava com um deus quem rezava 

a ele. 

Enquanto andava silenciosamente entre as folhas, 

escutou um rugido de leãonivurso ao longe e 

aproximou-se. Escondida, deu-lhe prazer ver aquela 

criatura horrenda de pele negra e de juba rugindo e 

batendo no peito com as patas. Mirou-lhe logo a ponta 

da lança e apertou o botão que ateava fogo, virando o 

rosto. O baque do bicho caindo carbonizado ao chão 

ressoou abrupto em seus ouvidos. Acostumada a fazê-

lo, correu ao seu encontro, e, destarte, tomou sua 

carne morta nas costas. Preparou-se para voltar ao rio, 

mas uma figura branca e diáfana, repentina e sutil, 

apareceu afastada em sua vista. 

Gritou, mas nem viu. Calando-se, o som agudo e 

apavorado grudou em sua garganta. 

— É um Espírito Branco? — indagou, erguendo a 

voz após retomar a coragem. Andou em direção ao ser, 
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as pernas tremidas feito varas verdes e apontando-lhe 

a lança ferozmente. 

A entidade socou o ombro esquerdo para lhe 

responder que sim e acercou-se. Kiese, respirando 

fundo, abaixou a lança abrasadora. O Espírito 

começou a rir jocosamente, fazendo a menina 

contorcer-se de pejo. 

— Ai, ai, viu, essa nova geração de rochanos! Não 

sabe nem lidar com espíritos brancos. — Empurrou as 

narinas para a cima com o dedo e murmurou bando de 

mimimis! — Mas também do que posso esperar se 

agora até ovavas e ondalus são amiguinhos? 

Kiese não entendeu de primeira, mas, depois que 

pegou o subtendido, ficou abalada. 

— Sim. Isso mesmo — riu com gosto. — Você e Na-

hen-da. 

Com o estômago embrulhado, Kiese bruscamente 

largou a carne do leãonivurso ao chão e zunzunou em 
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disparada ao Rio. Nahenda, escutando os passos 

apressados da amiga, logo virou o corpo para 

recepcioná-la, porém seu rosto de biquinho ansioso 

rapidamente se transformou com olhos arregalados e 

lábios semi-tremidos por causa da lança raspando em 

sua bochecha. Perguntou-se o que estava ocorrendo e, 

dando uma olhadela para trás, viu Kiese com uma 

feição macabra, os olhos vermelhos e a respiração 

exageradamente ofegante. Cadê a carne?, sussurrou. 

Kiese não respondeu a pergunta; somente lhe xingou: 

sua traíra! E essa, então, começou a chorar, compondo 

uma sinfonia de sons amargos, ora guturais, ora 

estridentes, repetindo sem parar que Nahenda era 

ovava, ovava, ovava. Não tardou para Nahenda 

descobrir que sua amiga era ondalu e também entrou 

no choro, tanto pelo medo da morte, quanto pela 

angústia do rompimento da amizade. 
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Eu não sou guerreira como você, Kiese. Nahenda 

proferiu em voz falha e rouca, os ombros encolhidos, 

a pele pálida, quando a lança apertou sua carne e fez 

jorrar sangue de sua bochecha. A lança, pois, começou 

a tremer e Kiese a quase desmoronar ali mesmo, mas 

retirou a arma e se afastou. Levanta e sai do Rio. Era pra 

eu te matar pra honrar meus ancestrais, mas vou poupar 

sua vida. Nahenda escutou o chamado e ergueu-se, 

tonteando-se e correndo para a mata atrás de Kiese. A 

menina guerreira então forçou-se a ser forte e limpou 

o rosto, tomando o caminho de volta a Ondalu. Assim 

ia, quando, ao longe, ouviu um grito. Um grito 

estrídulo e apavorante. Nahenda! 

   Tentou voltar o mais rápido que pôde, mas, 

quando chegou, somente encontrou o corpo da amiga 

frio e com a pele negra esbranquiçada. Ao seu pé 

estava o Espírito Branco, risonho e carregando uma 

caixa de vidro. Seca e áspera, a pressuposição da morte 
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de Nahenda deu rasteira em Kiese. Prostrada, ali 

chorou, cada lágrima um rasgo na alma. Não obstante, 

a mão luminosa e transparente do Espírito tocou seu 

ombro e lhe disse que Nahenda não estava morta, sua 

alma jazia presa na caixa. Kiese propôs que trocasse a 

sua alma com a dela, mas, novamente, o ser negou. 

Disse que não queria almas, somente um favor em 

troca. Kiese assentiu, deixando a entidade curiosa. 

   — Por que você quer tanto salvar Nahenda? Você 

não é ondalu? 

   Kiese não conseguiu formular nada e apenas 

blaterou. Diante disso, o Espírito Branco só ignorou a 

questão e apressou-se a contar o que queria: que Kiese 

invadisse o território de Ovava e matasse um antigo 

chefe local. Com a mão tremida, Kiese e o Espírito 

então partiram, o ser orientando o caminho: o mais 

seguro e menos visível de todos. Quando já era noite e 

as estrelas abundaram em Ilu, Kiese indagou o porquê 



103 

 

disso, se o Espírito era um ondalu na vida passada. 

Porém, o ser enrugou o nariz e disse que, na verdade, 

era um ovava que estava sedento por uma vingança 

pessoal, mas, justamente por ser um Espírito, não 

conseguia matar, somente prender a alma. Para seu 

fim, precisava de um rochano, e, por isso, escolheu 

Kiese, uma entre os melhores guerreiros da geração 

jovem do Rio da Divisão. Bom, não era como se um só 

invasor colocasse em risco a segurança de Ovava. 

   Kiese não queria saber o motivo da vingança, mas 

o Espírito somente continuou falando sem parar e não 

teve como calá-lo. Começou contando acerca das 

eleições para líder em Ovava. Diferente da monarquia 

militar-meritocrática ondalu, a cada 10 anos, os 

ovavas com 14 anos ou mais, por meio do voto secreto, 

escolhiam o Chefe da Nação no período de chuvas. Aí 

chegou a abordar uma antiga eleição, em que seu pai e 

um outro político entraram em disputa no segundo 
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tempo. Por ser queridinho entre o povo, seu pai acabou 

sendo morto a mando do concorrente e sua mãe foi 

junto, sobrando vivo apenas o Espírito Branco: na 

época, recém-nascido e inocente de mundo. 

Entretanto, o rival manipulou toda a situação para 

que a culpa do assassinato caísse em outra pessoa e ele 

fosse eleito, tomando para si os cuidados da criança 

órfã e logo aumentando a estima da população. 

   Porém, mesmo inescrupuloso, ele 

verdadeiramente se apegou à criança como um filho e 

batizou-lhe Ebo. Assim, quanto mais Ebo crescia, mais 

o amor do homem para com o menino também e Ebo 

era tão incrivelmente talentoso em tudo que fazia que 

chegou até mesmo a ser o filho preferido, o que lhe fez 

ser segregado. Mas Ebo seguia firme e forte, também 

amando o pai adotivo e o tendo como sua inspiração 

máxima. E foi esse carinho tão imenso que causou sua 

maldição quando, um dia, mexendo no escritório do 
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homem por motivo irrelevante à história, encontrou 

um documento que mostrava tal crime e ali seu pai 

deixou de ser seu pai. Desse modo, atormentado, fugiu 

de casa, mas, na rua, uma carroça descontrolada 

pegou ele e sua vida. 

   O clima, mais pesado que ósmio em água, deixou 

Kiese ainda mais tensa do que antes e seu ódio e medo 

do Espírito fundiu-se a um sentimento de pena 

confuso e arrebatador, rochano e desgrenhado. 

Ficando com zanga de sua comiseração, questionou-

lhe grosseiramente então se, enquanto Espírito, havia 

descoberto algo de interessante ou somente vagado 

inutilmente por aí. Ebo percebeu a arrogância, mas 

somente crispou os lábios e ergueu o queixo. Disse que 

nos primeiros anos após sua morte apenas circundara 

o pai adotivo, tentando arranjar inúmeros jeitos para 

matá-lo de forma épica. Mas que, depois, se interessou 
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pelo Universo e gastou décadas caminhando por ele e 

descobrindo diversos planetas. 

    Um deles, bem distante do Planeta Rocha, era 

chamado de Terra e seus seres eram iguais aos 

rochanos em composição e mente. Mas alguns deles 

tinham a pele com pouca melanina. Kiese frisou a 

testa e tentou imaginar como poderia ser isso, mas 

não conseguiu. Deviam ser estranhos pra dedéu. Porém 

o Espírito contou uma curiosidade ainda mais 

impressionante: esses seres também tinham 

conhecimento do Planeta Rocha, mas, por lá, ele era 

chamado de Kepler 452-b. 

   Após alguns minutos de conversa, finalmente, 

entraram em Ovava por uma rota ilegal, sem guardas, 

e foram em direção ao casarão do alvo. A cada passo 

dado, Kiese ficava mais enojada pela evidente falta de 

tecnologia nas ruas. Ai, ai, pensou, Ovava escravizou 

Ondalu por cerca de três séculos, mas, em somente um, 
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como livre, Ondalu a superou! Aproveitando-se da 

escuridão noturna, Kiese apenas distraiu os guardas 

da mansão e entrou pelos fundos, e Ebo, ocultando-se, 

apenas atravessou as paredes. Encontraram, assim, o 

pai adotivo do Espírito Branco deitado em uma cama, 

num quarto espaçoso e oco, com os olhos 

amargurados para o teto. Cuidadosamente, Kiese 

entrou no recinto e, em tempo impossível de se 

acompanhar, contrapôs a ponta da lança abrasadora 

contra o pescoço do velho. Esse, logo, começou a se 

engasgar de saliva e um som horroroso escapou de sua 

garganta.  

   — Eu vim te matar em nome de Ebo Mhwani — 

declarou-lhe Kiese, friamente. 

   Os olhos do ovava vibraram, arregalados, e, com 

sua boca espumada, gaguejou e questionou, sua voz 

um fiasco, se Ebo já não estava morto. Mas sua 

indagação foi rapidamente respondida quando o 
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Espírito Branco se tornou aparente e um choro 

saudoso, acompanhado de uma comemoração alegre, 

se foi ouvido: Ebo, meu Ebo! À Kiese, deu-lhe pena. Mas, 

ao Espírito Branco, isso lhe foi motivo de ódio e esse 

explodiu em gritos. Acercou-se da figura raquítica em 

lágrimas e berrou, apontando-lhe o dedo na cara e 

contando tudo o que descobrira antes de morrer. O 

choro do velho rapidamente tornou-se amargo e 

lamentou-se pelo filho não ter morrido em paz. 

Desculpa, meu Ebo! Desculpa! Com a pouca força que 

lhe restava, agarrou, feroz, a lança abrasadora de Kiese 

contra sua tez e implorou para ela que ateasse fogo em 

seus miolos por Ebo. 

   Kiese recuou levemente a lança para trás perante 

aqueles olhos negros baldados em melancolia. Viu-se 

instantaneamente neles, derramando-se em um 

canto por todos aqueles que teve que matar a mando 

do monarca. Meus Céus, ela era o velho e o velho era 
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ela. Mas Nahenda era mais... o velho era um ovava! 

Ganhou a força necessária. Já estava com o dedo no 

gatilho, mas aí o Espírito Branco caiu sentado no chão, 

e, inesperadamente, pediu com a voz embargada para 

que Kiese parasse. Kiese parou, mas se assustou. 

Tremendo, escutou o Espírito gemer, dizendo que 

perdoava seu pai e que ele poderia viver. Mas o velho 

negou com a cabeça e pediu para a garota não ouvi-lo. 

Kiese ficou confusa, mas não teve tempo de pensar: 

tentou puxar a lança para trás, mas o velho  foi mais 

rápido e meteu o dedo no gatilho. Chuá.  

   Sob o cheiro de carne queimada, a casa em 

chamas e os gritos dos vizinhos e dos guardas, Kiese e 

Ebo fugiram da mansão e de Ovava. Chegaram à 

margem do Rio da Divisão, onde o Espírito Branco se 

jogou no chão e escondeu o rosto na rocha. Mesmo 

receosa em fazê-lo, Kiese sentou-se ao seu lado e deu-

lhe palmadinhas nas costas. Mas, após algum tempo, 
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Ebo recuperou-se e ergueu-se, tirando de suas vestes a 

caixa onde Nahenda estava presa. Toma, me desculpa. 

Os olhos de Kiese brilharam feito pérolas. O perdoou 

assim como ele ao seu pai. Então, Ebo e Kiese sorriram 

um para o outro em paz.  

   — Espírito Branco, hoje mais cedo você me 

perguntou o porquê de eu querer salvar a Nahenda. 

Acho que eu descobri a resposta — riu — É porque, 

mesmo a Nahenda sendo uma ovava, ela ainda é a 

Nahenda. 

   — Então você vê além das políticas rochanas. 

Talvez seja bom que a nova geração rompa com o ódio 

antigo — Ebo respondeu, sorrindo, mas, logo depois 

que apertaram as mãos, foi tomado pelos Céus e 

murmurou-lhe um adeus antes de partir. 

   Kiese, dessa forma, apressou-se em abrir a caixa e 

prostrou-se aos pés de Nahenda, pedindo-lhe perdão 

por tudo que fizera. Nahenda somente sorriu e 
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aceitou; disse que vira tudo lá de dentro da caixa. Kiese 

não conseguia acreditar. Aquilo era bom demais pra 

ser verdade, pois, com certeza, ela não merecia o 

perdão de Nahenda. Ergueu-se num só pulo, e, com os 

dedos bambos, o coração colado nas costelas, tocou-

lhes lentamente na lateral da face de Nahenda. 

Nahenda assustou-se. Esse gesto significava eu te 

amo. Nahenda então devolveu-lhe um tapão, fazendo 

Kiese esborrachar-se no chão. Era um eu te amo muito. 

Felizes, Kiese e Nahenda começaram a rir uma para a 

outra. A grande bola do céu e a faiscante água rochosa 

juntaram-se a elas em harmonia, rindo e rindo entre si 

como sempre deveria ter sido. 
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imaginar histórias, e trabalho para ser uma grande escritora e 

roteirista algum dia. Ainda não tenho nada publicado 

comercialmente, mas posto textos autorais e do dia a dia na 

minha conta do instagram: @joymoia. Caso queira entrar em 

contato comigo, meu e-mail é joycemoiatrabalho@gmail.com.  
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Dália 

Nuno Brito 

 

Enquanto o radar mantinha-se em frequências 

estabilizadas, o ritmo dos sobressaltos cardíacos do 

piloto acelerava conforme o suor brilhava à luz 

esmeralda e os dedos sambavam pra longe do gatilho. 

Dentre todos os pontinhos cinzentos que lentamente 

flutuavam na orbita da flor predileta das Raças 

Superiores, um outro pontinho verde, estacionado, 

esperava, como os olhos de Franz, qualquer sinal de 

movimento que não fosse de meros meteoritos. 

O prato de comunicação pareceu, por um segundo, 

projetar uma luz azul clara sobre alguns das dezenas 

de botões na cabine. Franz mal piscou. Conferiu o 

medidor de pressão maltanênica: havia subido muito 

em poucos minutos. Mais um pouco e o prato 
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conseguiu estabelecer comunicação com a Matriz, 

projetando um feixe de holograma ao lado esquerdo 

da manteiga de farda branca. 

— Subalterno Franz? 

Ele não desgrudou o olhar do ponto verde no painel 

digital à frente. 

— Subalterno Franz? — repetiu, esbravejando. 

— À Legião... — Ele rapidamente olhou para o rosto 

projetado sobre o prato comunicador, afim de conferir 

com quem falava — À Legião, major... Peço perdão pe... 

— Esqueça. Está em posição? Certo, então o que 

está esperando, subalterno? 

Franz suspirou. 

— Nada, senhora! — Sua voz emanava de modo 

metálico e sombrio. Motivado pelos segundos 

silenciosos, pensou em ver se a conexão havia sido 

interrompida, e então a mesma voz disse em tom de 

frustração: 
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— Apresse-se... Apresse-se, subalterno. — E 

desligou de fato. 

Franz queria muito reduzir aquela imensa 

distância; desejava se aproximar, e, fantasiosamente, 

avistar alguém, um pequeno robozinho que botava 

aquela maquete para funcionar. Encharcado de suor, 

levou a alavanca das turbinas para o primeiro nível. 

Ainda que devesse acatar a ordem de fogo 

previamente dada, só queria ser consolado pela figura 

da usina inimiga, assentada numa cratera da “flor da 

vida”. 

Nem o súbito barulho de latas quicando mais ao 

fundo da nave, acompanhado de queixas de uma voz 

áspera e rouca, foi capaz de dispersar Franz. 

— Que merda, em! Mas que grande merda, em! Olha 

essa bagunça, Charles! Olha essa bagunça! 

O corpo encolhido na cadeira ao lado de Franz se 

remexeu. 
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— Charles! Charles! — o tenente gritou ainda mais 

alto. — Olha essa merda que você deixou aqui, 

espalhada! Olha isso! Tudo jogado! Charles! Charles! 

O corpo se esforçou em apenas levantar a mão em 

sinal de confirmação. Vendo que não tinha efeito 

algum, sussurrou para Franz: 

— Fala pra ele... que eu vou arrumar tudo... tudo 

assim que acordar... na próxima sessão de berros que 

ele der... Esse idiota... — O sono de Charles o fazia mais 

rosnar que pronunciar algo. 

Surdo e cego para tudo que não fosse um ponto 

verde e uma usina de coleta de maltanênio sobre o 

tecido rubro da, quase infinda, estrela sedutora, Franz 

voltou a alavanca para trás, desligando as turbinas. 

Antes de recair em outro sonho envolvendo 

prostituas, Charles saltou da cadeira reclinada. 

— Estávamos em movimento? 
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— Por isso que também acordei — retrucou Isaac, 

chutando as latas. — Por que chegar mais perto, 

subalterno Franz? A major está ciente disso? 

— Ordens dela, tenente, não queremos errar — 

resmungou Franz, fitando o relógio de pressão outra 

vez: a taxa de índice o preocupou ainda mais. 

Enquanto Isaac, se segurando para não replicar, 

calçava as botas sentado na cadeira atrás da de Franz, 

Charles deslizou o dedo na tela digital até achar o 

controle de temperatura da nave; puxou sua farda 

branca caída ao chão e a vestiu depressa; mal 

terminou de comentar algo sobre a cor da vestimenta 

dos aspirantes, sentiu uma pancada na cabeça que fez 

seu ouvido zunir em meio a um profundo silêncio 

quando Isaac soltou toda a força do braço na bota que 

o atingiu. Não fosse pela tontura, Charles se sentiria 

agradecido em conseguir não ouvir a voz do outro por 

algum tempo. Insatisfeito com o golpe dado, Isaac 
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cogitou, pela quarta vez em poucas horas, largar no 

espaço o corpo do porco que havia deixado no chão as 

latas que cortaram a sola de seu pé.  

— Próxima vez — gritava o tenente apontando pro 

companheiro quase inimigo, — imploro para a major 

te voltar para aquela merda de oficina. Pode ter 

certeza que nessa nave não pisa mais; a não ser que 

tenha que consertá-la, seu inútil!   

Próxima vez? Ainda terei uma próxima vez?, pensou 

imediatamente Franz, se contraindo na serenidade de 

estátua, sedado pela Medusa que seu horizonte havia 

se transfigurado. 

A luz negra tom esmeralda do interior daquele 

spark de combate impedia que os outros pudessem 

notar os detalhes de apreensão na face do piloto. 

Se passaram alguns minutos. Franz perguntou 

com a voz desafinada e untada no molho de 

nervosismo: 
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— Por quê?  

Regou a audácia e tentou outra vez: 

— Desde quando é assim? 

Charles ouvia mais um zumbido que a própria voz, 

que dirá os sussurros de Franz. 

Isaac ignorou. 

— P-Pela... Pela Legião, senhor, responda minha 

pergunta. — Com a mão livre apertava o brasão em seu 

peito, já se perguntando o porquê de também sempre 

fazer aquilo. — Desde quando lutamos por isso ao 

invés de... 

— Cale-se, subalterno! — O tenente se aproximou 

da cadeira do piloto e parou, ali, bem ao lado, inclinado 

o rosto seco e marcado pelas rugas dos cinquenta, 

colado com a gotejante têmpora de Franz. — Não 

entendo... Ajude seu tenente, subalterno Franz — 

completou, irônico. 
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— P-Por que colocamos em risco nossa raça por... 

por... por isso, senhor? — Queria continuar, mas parou 

para engolir seco. 

Fazendo do piloto atrevido seu “pontinho verde”, 

ele disparava um olhar impassível, moldado na fúria 

incrédula.  

Charles havia se levantado para recolher as latas de 

suprimentos vazias no chão. 

— Não entendo, merda...  

— Famílias, tenente, famílias... Sem essa usina, de 

onde é que... 

— Não entendo, merda! — Isaac aumentou o tom. 

Franz espremeu os lábios. Havia entendido que o 

que soava como dialeto estranho para Isaac não era as 

palavras em si, mas o precursor delas. E então 

espremeu os lábios mais uma vez. 

— N-Não sei dizer, tenente. Não é possível que 

apenas eu me pergunte isso... 
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A mão de Isaac, que até então esteve recolhida nas 

costas, num piscar de olhos daquele que nem ao 

menos piscava, aterrissou na alavanca do gatilho, 

disparando três rajadas de clarões na cratera de Dália 

— os projéteis de luz branca causaram pequenas 

explosões, dando aos olhos distantes do piloto a 

imagem de uma minúscula camada de poeira no 

círculo escuro da estrela carmesim. 

Franz arquejou; finalmente encarava o tenente nos 

olhos. 

— Que tragédia, não é Charles?! — caçoou o tenente 

Isaac. 

Charles definitivamente não ouvia nada. 

— Sempre! A resposta é sempre. Sempre fomos 

assim, subalterno Franz. — Ele via as pupilas do piloto 

acusarem a inconformidade dos pensamentos, da 

crença. — Sim, filho. Cem anos. Duzentos anos. 

Trezentos anos. Quatrocentos, quinhentos, mil, dois 
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mil, quatro mil. Quatro mil anos. Há quatro mil anos 

já existia o “nós” e o “eles”. — Franz baixou a cabeça. — 

Ainda quando havia água para todos; um pedaço de 

pão mofado para grande parte das miseráveis 

crianças; energia para grande parte das esposas; 

quando existia até mesmo uma vastidão de verde para 

estacionar, não nossos sparks, mas a coluna cansada e 

a mente quase liberta; ainda quando se podia rejeitar 

flechas, tochas, mosquetes, adagas, jornais, bailes, 

gins, orgias, computadores, anúncios, caixas de sons, 

papéis de despejos, análises forenses, gritarias, votos e 

torturas em nome do bem partidário, tivemos tudo 

repartido em “nós” e “eles”. 

“Progresso, progresso e muito mais progresso, 

Franz! É isso que gesticulavam deste lado, é isso que 

pintavam de lá. A mesma Lua que usamos como 

mercado para negociar com as outras raças aliadas foi 

uma espécie de Dália para países no passado... Países! 
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Sabe o que foi isso? Imaginei que não, filho. Marte 

então! Oh, Marte! Depósito perfeito para se ajuntar os 

miseráveis, não acha? — Franz não respondeu. — Eu 

também, eu também. Os leigos brigavam para 

descobrir — Isaac começou a gargalhar 

convulsivamente. Ficou de frente para Dália e 

continuou: — Descobrir! Olhe só como erámos tão 

pequenos.  

As palavras do tenente se espalhavam na mente de 

Franz como a camada de poeira que parecia mais 

extensa. Ele arriscou: 

— Se tínhamos tudo aquilo, porque então lutamos, 

senhor? — Sua voz se demostrava mais segura. — De 

que a luta pela Lua serviu, se não para comprarmos o 

que não precisamos? De que serviu Marte, se não para 

ser o pretexto de que não somos tão cruéis assim, 

largando os leprosos tão puros quanto eu e você para 

se matarem por uma capsula de maltanênio? De que 
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adiantará ser servo da dicotomia entre a Legião e o 

Império? 

Isaac riu. 

—  Essa dicotomia é parte de nós, Franz! Entenda 

isso. Se não lutarmos por algo, entramos em extinção. 

— Extinção? Extinção, tenente? Isso que conseguiu 

fazer com um soco nesta alavanca, e que faria com 

muito menos que um soco, isso sim que é extinção. Me 

responda, por que tem que ser parte de nós? Por que 

até quando os dois lados sabem que lutando, entre si, 

pela última fonte de energia, os levará à aniquilação 

total da espécie? 

O tenente riu ainda mais. 

— Aí está a graça das batalhas, Franz, investir tudo 

contra a banca quando já se tem mais do que pediria e 

se tem uma mão de cartas ruins. Não precisamos lutar 

por isso. — Ele apontava para a estrela. — Tem 

maltanênio para a Legião e para o Império. Mas só 
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saímos dos cassinos de Saturno falidos ou puxando as 

maletas do cofre e atirando para cima. É a casa ou 

você, Franz. 

— Mas que droga, tenente! — Franz soluçava. — A 

casa não só fale, ela morre de frio e fome como os 

miseráveis em Marte, ou em qualquer lugar desse 

espaço travando uma das infinitas batalhas por 

recursos, escravos e alianças. Tudo acaba... TUDO 

ACABA, TENENTE! 

As lágrimas se misturavam com o suor das 

pálpebras. 

Isaac pousou a mão no ombro do piloto com polidez 

e disse, sereno: 

— Bilhões morreram sonhando em unificar o ferro 

e o barro... Xamãs, reis, rainhas, ministros, bispos, 

padres, cafetões e meros peões como você; mas o 

tabuleiro só ficava ainda mais apetitoso. Já não existe 

Deus e Diabo, bainha e aljava, progresso e tradição... 
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Apenas... Apenas Legião e Império: a última gota que 

escorre para o ralo... e então PAM! Estaremos extintos. 

Mas o jogo não pode parar. Então, Subalterno Franz, 

para de hesitar e acabe com essa merda logo. 

Franz encarava a mira verde. Pensou em tomar pra 

si a arma na cinta do tenente e com o laser impedir que 

a última gota de lágrima caísse de si, mas apenas 

pensou...  

Charles se aproximou para ver o espetáculo. 

Sobressaltos cardíacos; suor à luz esmeralda; dedos 

vacilantes... e um piloto que não queria mais aquilo. 

Franz gritou como um louco, fechando os olhos 

quando seu dedo foi de encontro com o gatilho da 

nave. A Usina Imperial de Maltanênio — uma das 

últimas que ainda restavam para a geração de energia 

para o Império e as favelas de Marte — virou pó antes 

mesmo da rajada de raio laser sessar. Já não se via a 
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cratera onde se coletava o mineral, apenas uma macha 

de poeira no vestido da divina Dália, a flor da vida.  

Isaac abriu os braços triunfante e exclamou: 

— Essa merda eu entendo! 

Franz se arrependera de não tomar a arma dele e 

fugir daquele gatilho horrendo. 

Talvez, somente talvez, haja verdade nisso, pensava 

ele. Até para se livrar da luta de um gatilho, deve-se se 

entregar a outro. 

 O prato comunicador projetou o rosto da major.  

— À Legião, major. — Todos saudaram, apertando 

o brasão no peito. 

O Rhygoro confirmava o sucesso da operação à 

Matriz, retornando antes que a pressão maltanênica 

fosse irremediável, ou um spark rival desse as caras.  
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NUNO BRITO 

 

Após um trabalho de escola sobre poesias, Nuno se 

apaixonou pela possibilidade de rimas líricas que poderia criar 

com o lápis e o papel. Bastaram alguns meses para a paixão 

florescer e expandir em forma de encanto pelas grandes obras 

literárias. O contato com O Conde de Monte Cristo, de 

Alexandre Dumas, e Rangers: Ordem dos Arqueiros, de John 

Flanagan foi a última faísca pra ele decidir também arriscar 

seu grafite em nome da prosa.  
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Aventuras no jardim 

Ingrid Lopes kelmer 

 

Era a geração Z. Ela vivia intensamente, uma 

pequena e linda menina, cabelos castanhos, olhos de 

folha seca, uma adrenalina de tirar o fôlego. Ela que 

adorava sair do mundo real para viver o mundo 

imaginário... esse mundo que existia somente em sua 

mente. Árvores que virariam monstros, bichos 

falantes que eram companheiros de aventuras e 

segredos, flores com poderes mágicos, tartarugas 

como meio de transporte, galhos secos virando 

espadas, folhas como alimentos, terra se 

transformando em poções... 

Um belo dia de verão, a pequena levantou-se para 

esse lindo jardim e foi se aventurar. Vestiu-se com a 
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sua capa mágica, um saco preto de lixo e seu capacete 

rosa de bike. A aventura começou... 

— Espadachim Guaxiran Veneck Ralatin, faça a 

tartaruga aparecer ou virar um pudim! — Assim 

gritou com um galho seco em mãos, como se fosse 

uma poderosa espada de poderes mágicos. 

A tartaruga Brina apareceu diante seus olhos. 

Como era seu transporte favorito, foram direto para a 

terra vizinha, poucos metros dali, levando-a para mais 

uma aventura, dessa vez o plano era buscar ajuda... 

A pequena começou a conversar com a Cocotá que 

se chamava Jack. Queria pensar num plano para 

destruir as pragas da terra que invadiam em luas 

cheias as tocas dos seus amigos coelhos e das queridas 

formigas doceiras. 

A Cocotá falava falava falava, mas nunca 

chegariam em um acordo, porque ela tinha mil ideias 

mas não sabia se expressar. Assim a pequena e valente 
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menina ficou irritada, buscando ajuda em outro 

amigo, dessa vez nos peixes. 

— Brina, me leva para a fonte Florença, lá buscarei 

uma solução. 

Pediu gentilmente à sua amiga Uberuga. Em 

poucos passos estavam na fonte. 

— Peixinhos amigos, preciso de uma ajuda para 

salvar nossos conterrâneos coelhos. 

E por ali ficou uma ou duas horas conversando com 

as carpas, cações, peixes-boi, piranhas, merluzas, e 

uma variedade de peixes. Mas não chegaram a 

conclusão. Era muita gente dando palpites sem 

fundamentos... e a menina foi embora sem uma 

resposta. Encabulada com a situação, restando poucos 

dias para a lua cheia, a sua ansiedade estava a mil. E 

pensava: Como farei para expulsar essas pragas 

inimigas do meu jardim? 
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Pensou em todos os seus amigos no jardim: 

tartaruga, passarinhos, formiga, avestruz, pato, gato, 

cachorro... mas não sabia a quem recorrer com tantas 

opções. Então pensou nas vítimas do problema: os 

coelhos. 

Ela imaginou: São tão espertos, devem ter uma 

solução. 

E foi correndo com a tartaruga para a terra dos 

peludinhos saltitantes. 

— Queridos amigos, estou aborrecida com o que 

vem acontecendo com vocês e suas famílias. Toda lua 

cheia as pragas mundanas vêm atormenta-los. 

Gostaria forjar um plano para que não os perturbem 

mais.  

Curiosos e pensativos, expressaram: 

— Mas querida, não se preocupe conosco, você já 

tem muito com o que se preocupar.  

A menina valente exclamou: 
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— É meu dever cuidar do meu reino, ou melhor, do 

nosso reino. Não se faz um reino sozinha. Ele existe 

porquê tenho vocês. 

Os coelhos aplaudiram a pequena. Assim ela se 

sentia realizada e feliz, zelando pelo seu mundo... 

— Menos, senhores coelhos! Não é para tanto — ela 

expressou. 

Após três horas de conversa, ela não chegou a 

acordo com a coelhada. Se entristeceu ao entardecer. 

No dia seguinte, agora em seu mundo, estava ela 

sentada com um livro de contos, debaixo de uma 

gigante árvore. O cachorro se aproximou e disse: 

— Oh, pequena, o que te faz tão triste? 

— Ah Senhor Leon, eu não consigo concluir o plano 

para as pragas da lua cheia, não gosto de ver meus 

amigos sendo incomodados com espécies inimigas 

que não pertence a esse mundo. 

O cachorro, com sua inteligência, respondeu: 
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— Pequena, você já se perguntou se os coelhos estão 

realmente incomodados? 

— Isso não importa. A minha função é cuidar de 

todos — disse a pequena ao seu fiel companheiro. 

— Às vezes enxergarmos problemas onde não 

existem, e abraçamos dores e sofrimentos que não nos 

pertence. — O cachorro finalizou e saiu correndo atrás 

das borboletas. 

A menina ficou a pensar nas falas de seu amigo... 

Mas será mesmo que o Senhor Leon tinha razão? E 

a dúvida permanecia em sua cabecinha cheia de 

travessuras. 

Beirando mais uma noite, ela resolveu trocar uma 

ideia com o gato, seu bichinho favorito.  

— Felix, você acha mesmo que estou errada em 

querer proteger os coelhos? 

O gato na sua benevolência, respondeu: 
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— Pequena, às vezes quem precisa de proteção 

somos nós. Antes de pensar em proteger os outros ao 

redor, pense mais em si mesma. 

— Nossa, assim vocês me confundem ainda mais. 

Ela passou mais uma noite sem saber o que fazer. 

Restavam duas noites para a lua cheia. Na penúltima 

noite, ela cochilou no buraco da árvore mãe do seu 

reino, acordando assustada por volta das vinte horas. 

Ao seu lado estava a dona coruja Fifi. 

— Que milagre você por aqui, pequena. Observei 

que você dormiu com o semblante preocupado. O que 

aconteceu? — perguntou, sacudindo suas asas de bela 

pelagem. 

A menina mais uma vez explicou a história das 

pragas, já perdendo a esperança da solução. A coruja, 

com sua inteligência e grande observação, respondeu: 

— Pequena, assim é a vida. Quando nos 

preocupamos muito com os outros, nos esquecemos 
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de nós mesmos, apagamos nosso brilho e perdemos 

nossa principal essência, que às vezes está 

simplesmente no fato de aproveitar ao máximo o 

momento e viver intensamente. Os coelhos 

continuam vivendo felizes, mesmo diante as pragas. 

Nunca os ouvi reclamar, mesmo sendo vizinha de 

parede. Não preocupe com o que não pertence a você, 

todos nós só colhemos o que realmente plantamos. 

— Mas Dona Fifi, não é justo que os coelhos fiquem 

prejudicados! — A menina exclamou. 

E a coruja continuou o seu conselho: 

— Eu entendo que você quer proteger o seu Reino e 

dar o máximo de conforto para todos. É a sua missão, 

não está errada, pequena. Isso se chama Amor, 

Caridade. Mas muito amor e muito conforto também 

impede o outro de crescer. Impede que lutemos com 

as próprias mãos para sobreviver. Todos nós 

passamos por dificuldades e obstáculos, mas depende 
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de nós querer mudar a nossa realidade, crescer e 

vencer. Ter alguém para zelar por nós é maravilhoso, 

mas dar asas à liberdade também é ganhar. Pense 

nisso! — Finalizou Dona Fifi. 

A menina, com semblante feliz e reflexivo, 

agradeceu a sua amiga coruja. 

E continuou a viver aventuras e fantasias em um 

mundo que pertencia apenas a ela... resgatou a alegria 

e sua verdadeira essência! Vencendo mais uma guerra 

que só existia dentro dela:  Uma de suas pragas 

emocionais não mais corroía seus pensamentos. A 

pequena Valentina se preparava para as próximas 

pragas de estações vindouras... 
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Constelação Xhanii-A 

Nicolas Mórthann 

 

“Cada estrela me guiou ao longo do 

caminho. No ômega da 

constelação eu encontrei...” 

 

Registro 4 - Estrela do Somnium 

Um rastro de luz é tudo o que sempre deixo para 

trás. Através da falsa coordenada estelar traçada, o 

percurso não aparenta demora. Assim como as 

estrelas morrem e permanecem celestes, sinto o 

mesmo em relação às minhas memórias. Tendo 

vivido apenas 4 anos, não me lembro do passado. Mas, 

sei de sua existência, sei que está em algum lugar 

desta infinitude. Acessando os fragmentos existentes, 

lembro-me dos cortes pelo corpo e meu choro 

aparentemente inaudível em algum planeta florestal. 

Apesar da mente sábia muito à frente da minha idade, 
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parece dar-me apenas capacidade de escrita avançada 

e reflexão. Atravessando este mar de estrelas que 

iluminam minha pele roxa, surjo noutro lugar 

inesperadamente. Como agora, de ponta-cabeça no 

galho que me penduro, segurando com minhas 

perninhas dobradas. Eu não estava na nave? Não sei 

como cheguei até aqui, mas gosto dessa sensação. Meu 

curto cabelo preto na altura dos ombros passa a 

flutuar assim como meu vestido bege de tecido nativo 

enquanto enxergo este cenário diante dos meus 

grandes olhos negros puxados nas extremidades. Por 

que a árvore está morta, flutuando sobre o nada? É 

este solo que vejo ao contrário, um espelho d'água lilás 

sem distinção do céu? Talvez. Todos esses elementos 

trazem-me a sensação de um sonho. Mas, quero 

acordar? O que são os sonhos se não realidades 

distópicas almejadas que saciam desejos inalcançados 

ou inalcançáveis em nossa mente? Um caminho 
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intermitente onde não sei se os ocorridos dos 

fragmentos são meu passado ou um sonho, ou meu 

presente um sonho e os fragmentos minha realidade 

quando acordar. Talvez possamos passar mais tempo 

sonhando. Se foi concedido a todos habitantes desse 

vasto universo de constelações, prova-se um presente 

divino. Mais profundo, acredito ser um meio de 

comunicação, em suma receptor, com a divindade 

onipresente gerador da expansiva criação. Vejo 

apenas uma estrela azul neste céu dum tom mais claro 

que minha pele. Parece estar aproximando-se, em 

minha direção. Flutuando ao tomar uma oscilante 

forma de ser bípede assexuado e sem rosto. Uma 

representação do sonho, não, uma personificação. 

Essa estrela parece muito amigável, aquecendo meu 

coração com a sua companhia. Ela está querendo 

mostrar-me algo que insistentemente indica com o 

corpo numa direção ao norte. Mudei de posição 
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sentando-me no galho e decidi que vou segui-lo. A 

qual caminho quer levar essa pequena criança 

Chi’mafra? 

 

Registro 17 - Estrela do Amore 

Nunca me recordo de descer da nave. De repente 

aqui estou, diante de mais um cenário exuberante sem 

saber em qual planeta. Esse rio rosa florescente por 

onde caminho destaca-se da floresta noturna ao 

redor, mesmo dotada de luzes naturais, também rosa 

florescente. Embora minha pessoa não tenha boas 

recordações de florestas, esta é de fato inigualável. 

Tenho recordações? A água, que não cobre além dos 

tornozelos, foi progressivamente estreitando-se junto 

da margem e das ondulações suaves criadas por meus 

pezinhos entre os vagarosos passos. Descobri o que 

havia no fim. Uma flor! Florescente como o rio, 

alimentada por ele, por meio dos nutrientes que 

https://www.google.com/search?rlz=1C1HLDY_pt-BRBR877BR877&q=O+que+significa+uso+irregular%3F&sa=X&ved=2ahUKEwiN9JjQ4uXxAhUGHrkGHaRmDV0Qzmd6BAgJEAU
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correm abaixo do solo. De fato, é um ato amoroso, de 

fato é uma estrela materializada em pétalas, de fato é 

o amor! Como uma planta, suas sementes estão 

presentes no interior das mais diversas raças 

inteligentes ou não, bípedes ou quadrúpedes, com 

dom da fala ou mudos. Todos usufruem de sua 

presença e quando demonstrado em ações, cicatriza o 

mais profundo dos ferimentos. Em parte, sinto-me 

triste, aos 4 anos de idade, em saber que por muitos 

residentes é arrancada pela raiz, ao invés do cultivo 

em grande escala neste campo de estrelas. É estranho 

como me sinto uma espectadora da vida universal, 

das atitudes. A ausência de afeto e reciprocidade, até 

mesmo por seus semelhantes natais, fere meu âmago 

como espectadora. Mas, como sei e observei tudo isso 

se nunca saí do meu planeta? Apesar da crescente 

presença do frio interno, mantenho esse calor que 

vem do amor! Não vou mentir, o universo é um lugar 
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sombrio, porém se foi nos dado o poder de decisão, 

opto por regar essa semente. Continuarei explicitando 

como é transformador, como é poderoso, milagroso, o 

amor. A flor desprendeu-se do solo erguendo suas 

raízes e subiu ao céu. Com o reflexo das estrelas 

projetadas em meus olhos negros procuro por ela, mas 

não se provou necessário. Repentinamente a celeste 

personificada desceu do céu. Agora acompanhada da 

estrela Somnium, assumindo a mesma forma 

oscilante de um ser bípede. Sem palavras expressas, 

elas requisitam amorosamente que eu as siga. E, de 

fato, vou como uma praticante ávida dessa qualidade, 

perdurando no caminho misterioso que me foi 

apresentado. O que vem a seguir? 

 

Registro 29 - Estrela da Humilitatem 

Absorvendo e processando informações, ainda está 

além da minha compreensão tudo que vem 
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acontecendo. Em que momento retornei à nave? Por 

que não estou presa às necessidades lógicas da 

astrocartografia para uma viajem intergaláctica? Não 

recordo-me de traçar sequer uma única vez a 

coordenada, utilizar a unidade astronômica, o parsec, 

o ano-luz, a paralaxe diurna, e todo o básico 

requisitado para alcançar um destino estelar com 

precisão. Os fragmentos juntam-se cada vez mais com 

o passar do tempo, que também sofre com a ausência 

de medida. Lembrei de um dia feliz, acompanhada de 

outras crianças, em que recebemos o ensinamento 

sobre a humildade. Contra minha vontade, atraía 

demasiada atenção por ter nascido com a mente de 

uma sábia, raros seres espalhados universo afora. 

Atraí não somente a atenção como também a inveja de 

alguns, em maioria, adultos. Rica em inocência, 

olhava perplexa sem compreender muito com minhas 

avantajadas bochechas coradas de vergonha do roxo 
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ao rosa. Até ser persuadida à floresta. Sempre tive 

acessos involuntários e sem padrões dessa 

consciência. Mas por que agora tenho acesso vitalício, 

total, e permanente a essa sabedoria? Apesar de ser 

uma sábia, sempre permiti a estrela brilhar. No 

planeta por onde ando agora, sua constituição física 

expressa claramente o que penso. Caminho sobre o 

pomposo solo de nuvens brancas com o vento a soprar 

meu vestido bege e meu curto cabelo preto. 

Inclinando-me, vejo, acima, a milhões de passos 

distantes, montanhas, vales e bosques intercedidos 

por rios e cachoeiras rodeadas por árvores frondosas. 

Um gigantesco planeta invertido. Era disto que eu 

falava. Sei que sou pequena, mas o quão inferior sou? 

O quanto eu estiver desposta a ser. Não rebaixada, não 

ridicularizada. Humilde, sim. O oposto tem sido 

maléfico a todos, parece uma característica 

imprescindível, invertida, o orgulho. Por isso 
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enterrei-o, no mais profundo buraco negro, para 

prosperar o antônimo que usufrui duma disposição de 

aprendizagem contínua. Mais um fragmento se 

conecta. Recordo-me de que em meu planeta natal eles 

diziam “tal-hoer”, ou seja, “doar é mais 

recompensador do que conquistar”. Quem me 

ensinou isso? São frutos da mente sábia em sua 

autossuficiência? Gostaria que todos pusessem em 

prática o tal-hoer, para um universo mais harmônico 

e como forma de retribuição à criação que tanto doa-

se a nós. Da nuvem à minha frente ergueram-se as 

duas personificações anteriores, acompanhas duma 

nova, a branca celeste desta qualidade, humilitatem. 

Não tendo muitas opções, mas por própria iniciativa e 

curiosidade infantil, as seguirei no caminho. 

 

Registro 36 - Estrela do Aphíemi 
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Após tantos registros, concluo que 

definitivamente estou indo longe. Interligando 

estrelas, um caminho tão especial quanto espacial. A 

longo prazo, parece estar formando algo fora de meu 

conhecimento. Mais uma estrela, por onde passo 

através. Então é isso? Mundos nos interiores das 

Novas? É por isso que nunca lembro-me de descer da 

nave? Estranha física e singularidade essa, que se 

aplica ao meu corpo neste longo percurso. Cada vez 

mais evidente, assumo o papel de espectadora. Não 

pretendo ser uma crítica das atitudes universais, 

muito menos ditar padrões morais apenas por ser 

uma sábia. Mas sinto-me incumbida de ao menos 

propor meios saudáveis de convivência que 

inegavelmente afloram a pureza e harmonia. Nesta 

infindável faixa de pedras coloridas onde caminho 

com meus pezinhos, vejo flores brancas com ninfas 

brilhosas pousadas nas pétalas em ambos os lados até 
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perderem-se de vista num horizonte alaranjado. No 

céu, entre as imensas nuvens que assumem a 

coloração do sol se pondo, gigantescos e belos seres 

marinhos conduzem seus corpos em movimentos de 

nado, como se estivessem submersos em águas, 

enquanto os incríveis sons que produzem são 

propagados pelo vento corrente. É a leveza que essa 

qualidade estelar proporciona ao indivíduo. Falando 

nela, reluziu no céu antes de descer ligeiramente e 

emergir das flores brancas, espantando as ninfas que 

levantaram voo. A criatura que enxergo agora prova-

se a personificação dessa qualidade que exerci em um 

dos fragmentos recordados por minha memória. Tal 

qualidade atrelada à celeste do amor. Sim, o perdão! 

Simbolicamente caminhando de mãos dadas, talvez 

sejam as estrelas mais brilhantes, acompanhadas pela 

Somnium e Humilitatem. A ausência do amor fez um 

horrível ser estuprar e ferir uma inocente criança de 4 
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anos. Em contrapartida, o perdão foi exercido. Sou 

uma resplandecente da sua leveza. Após o quê? 

Imagine quanto sofrimento, quantas mortes e 

quantas atitudes maléficas poderiam ter sido evitadas 

por meio do perdão. Acredito nunca ser tarde o 

suficiente. Se eu fosse alguém, incentivaria a todos 

que conseguisse, percorrendo galáxias, dialogando 

em idiomas, visitando planetas. Mas quem me 

ouviria? Por telepatia, a estrela do Aphíemi fala 

comigo e indica faltar pouco, me convidando 

carinhosamente a juntar-me dela com as outras 

personificações para seguir adiante. Determinada a 

alcançar o desconhecido ômega da constelação, assim 

faço. 

 

Registro 45 - Estrela da Patientia 

À espera do que vem em seguida neste caminho, 

onde ainda desconheço a finalidade, tão pouco o fim, 
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mas que se aproxima assim como me fora indicado, 

paciência! O aguardo ausente de raiva e queixa. Minha 

mente avançada é paciente ao esperar meu corpo 

crescer. Embora desesperada, fui paciente na floresta. 

Estendo meus pensamentos além, entendo o anseio de 

muitos por uma intervenção superior, divina, quanto 

aos problemas universais, e de fato é necessário. Mas 

não poderia ser uma mensagem a estes, se 

praticarmos aos milhões e bilhões até alcançarmos os 

trilhões e quatrilhões? Quantos estopins que 

culminaram em guerras universais seriam resolvidos 

com um pouco mais de paciência, que ainda é tempo 

de ser exercida agora? Olhe atentamente para as 

outras facetas da criação, o quão pacientes tem sido. 

Em todos os planetas, por mais diferentes que sejam 

em suas constituições e características naturais, as 

forças da natureza têm capacidade e força suficiente 

para destruir seus habitantes. Mas, são pacientes. Não 
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sei se creem numa mudança interna de conduta dos 

seus residentes quanto à degradação e destruição, 

mas de fato exercem essa qualidade. Nós, os seres 

considerados racionais e inteligentes, deveríamos 

aprender muito com estes seres vivos justificados 

numa escala como irracionais, sem dúvida não feita 

pelos deuses. Falando nestes, muitas culturas 

ensinam que os deuses fundaram o universo e se 

foram, mas prefiro acreditar que apenas optaram por 

não interferir mais, sendo agora apenas observadores 

em realidades inacessíveis no Universo. Então se é ao 

pedido de ajuda que desejam recorrer, realize o 

chamado. Exerça paciência. Nesta imensa e ampla 

caverna onde estou, ou melhor, neste mundo no 

subsolo, suas paredes rochosas esbanjam insetos 

brilhosos proporcionadores da luz natural no interior. 

Não somente eles, mas os imensos cogumelos da 

altura de casas em suas incandescências iluminam a 
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rasteira grama ciana no chão. Todos são claramente 

recarregados por meio do sol central da galáxia, que 

invade este mundo através da claraboia uma vez ao 

dia, e assim essas vidas esperam. Paciência. A estrela 

responde ao chamado demonstrado em ações, 

acredito que os deuses farão o mesmo. Ela desce dos 

céus e passa através da claraboia materializando-se à 

minha frente quando a Somnium, Humilitatem, 

Amore e Aphíemi surgem ao seu lado. Após tanto 

tempo com tais companhias, já me sinto íntima. 

“Vamos!?” Eu digo a elas. 

 

Registro 50 - Eu, Xhanii-a 

Agora tudo se conecta e passa a ter pleno sentido. 

Uma longa viagem, onde interliguei celestes durante 

o percurso. Presumia que estavam formando algo e de 

fato formaram meu nome! A física não aplicada, as 

medidas astrônomicas não necessárias, o surgir em 
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diferentes planetas sem recordar-me de entrar ou sair 

da nave, provou-se uma passagem entre Reinos 

Espirituais. Agora, flutuando no interior das 

indescritíveis cores de uma Nebulosa, sem mais 

dúvidas nas minhas duas mentes, concluo. Cada 

estrela me guiou ao longo do caminho. No ômega da 

constelação encontrei o meu fim. Diante das cinco 

personificações estelares, vejo que realmente fui 

sonhadora, amorosa, humilde, perdoadora e paciente. 

Agora, talvez um sinal, um brilho intensificado que 

provavelmente viajou anos-luz se manifesta e surge a 

mim. É inevitável o estampar do meu sorriso entre 

essas bochechas roxas pouco cobertas pelo meu cabelo 

explicitando que estou feliz quando sei da notícia de 

que há alguém lendo estes meus registros póstumos! 

Meu corpinho de baixa estatura dissipa-se, assumindo 

sua onipresença, tornando-se parte de algo maior. 

Então, essa pequena criança Chi'mafra deixa a 
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pergunta esperando que o brilho a leve e retorne com 

a resposta. Me conte você, querido leitor, após sua 

partida, quando também tornar-se uma constelação, 

que estrelas à formarão? 
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Promessas ao vento 

Raphael Kenzo 

 

 O vento soprava pela densa floresta, seguia para 

um campo aberto e, um pouco à frente, encontrava o 

pé de uma grande montanha, uma caverna. Dentro 

dessa caverna, o vento assoprava uma fogueira, que 

resistia a sua força e continuava crepitando. 

Encontrava também um estranho animal, que afiava 

um pedaço de osso com uma pedra, oriundo da coluna 

de outro animal semelhante. 

 Ao finalizar a afiação do pedaço de osso, prendeu-

o em um pedaço de madeira, construindo uma espécie 

de lança. Terminou o serviço e jogou o instrumento ao 

monte de outras armas improvisadas, que estavam ao 

lado de sua perna direita. O animal pegou o osso de 

uma perna dos cadáveres que o faziam companhia e 

continuou trabalhando em mais armas. 
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Enquanto quebrava os ossos e os desprendia dos 

cadáveres, o animal passava seu tempo cantando. 

 

Onde está, onde pode estar o meu amor? 

Eu não aguento mais essa dor 

Quero estar ao seu lado, para onde for 

Não aguento a lembrança do seu rosto perdendo a cor. 

…  

 

O animal interrompeu a canção. Ficou um tempo 

parado, fitando as paredes da caverna, tentando se 

lembrar do resto da canção. Esforço que foi inútil, pois 

os versos simplesmente não voltavam a sua cabeça. O 

animal rosnava. Era nítida a sua frustração com a 

traição de sua mente. 

O primeiro sol já havia desaparecido no horizonte. 

As luzes que iluminavam a entrada da caverna, os 

belos campos em volta da montanha, mas que não 
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conseguiam mais penetrar na floresta, agora 

pertenciam apenas a uma estrela menor, e logo ela iria 

se pôr também. 

O animal levantou-se de seu lugar, colocou as 

vestes feitas com o pelo de um ser selvagem, que ele 

caçou a muito tempo e agora usava a pele como 

demonstração de força. Ele saiu da caverna, andou 

pelos campos e foi em direção a floresta para recolher 

alguns galhos. O vento trouxe para ele um cheiro forte 

de sangue junto com um sentimento de realização, 

um sentimento de recordação e raiva. Finalmente 

chegou o momento. 

O segundo sol já estava quase desaparecendo. Ele 

soltou os galhos que havia pego, correu de volta para a 

caverna, pegou suas armas e voltou para a entrada da 

floresta. E começou a cantar novamente. 

 

711 dias esperando 
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711 dias matando 

Todo noite um monstro novo 

Todo noite a conquista de um povo 

A vingança é tão plena 

Depois dela, fico leve como pena. 

Venham desgraçados, tentem me matar 

Pequenos Rugarus eu vou caçar. 

 

O segundo sol finalmente desapareceu no 

horizonte. Ao lado contrário, duas luas cheias iam 

aparecendo e, com elas, os ventos sopravam fortes 

vindo da floresta, o cheiro de sangue se tornava mais 

forte. O animal respirou bem fundo mais de uma vez, 

empunhou suas lanças e mudou a postura, estava 

preparado para o combate. Na floresta, vindos com o 

vento, um a um, o brilho de pequenos olhos surgia. O 

animal contou 4… 13… 20…   
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RAPHAEL KENZO 

 

Oi, eu sou o Kenzo, prazer em te conhecer. Comecei 

recentemente a desbravar esse mundo da escrita. Meus outros 

passatempos incluem ler, desafinar, errar os acordes no violão 

e assistir séries. Eu tenho vários projetos semelhantes a este 

sendo feitos, alguns deles me travam um pouco, então se você 

quiser me ajudar, me manda uma dm, meu contato é 

@hello.kenzo2586. Tamo junto familia, nois. 
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Canção aos Amantes 

Giulia Makita 

 

Tudo começou como um doce sonho e agora 

parecia se esvair como as areias do tempo diante de 

seus olhos. Estes que refletiam os de tons violeta 

obscurecidos pela melancolia. Deixou que o som do 

suave farfalhar dos galhos sob o beijo do vento 

entrasse por cada um de seus ouvidos. Havia uma 

antiga canção perambulando por aquela floresta, 

incendiando a alma dos seres que a habitavam, 

anunciando um perigo iminente.   

Cansaço. Era o que definia seu estado de espírito. 

Ainda seria capaz de ouvir os milhares de gritos 

ecoando diante de si como um reflexo das infindáveis 

vezes em que havia tentado tornar aquele lugar que 

chamava de casa melhor. 
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— Onde está a sua grandiosidade agora? — Ele 

podia ouvir aquela voz suave beijar-lhe a face 

carinhosamente, quase como uma súplica. Fazendo o 

violeta de seus olhos vibrarem com tamanha 

voracidade diante do redemoinho de folhas à sua 

frente, pairando no ar a silhueta de uma mulher.  

— Tão profundamente distante quanto aqueles 

que partiram há muito tempo atrás. — Sua voz soou 

grave entre as árvores abafando qualquer sentimento 

de esperança naquele redemoinho, relembrando a 

dura partida daqueles que compartilhavam seu 

sangue e carne para além das estrelas. 

Um breve silêncio tomou conta da floresta. Dentre 

os enormes pinheiros que o rodeavam, começaram a 

surgir diante de si vários tipos de seres — os Humanos 

amedrontados em sua fragilidade, cuja aparência era 

diversificada. As Kitsu, raposas mágicas de tons 

azulados com suas várias caudas mágicas impondo 
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presença. Pequenos seres elegantes chamados de 

Pixie, com seus olhinhos dourados e asas 

transparentes. Os monstrinhos arrogantes 

conhecidos como Draeks, pequenos corpos verdes e 

feição carrancuda. E também os Arwenays, 

resplandecendo magia transmórfica na identidade 

quase humana com suas orelhas pontudas e sorrisos 

enevoados — observando sua grandiosidade 

derramada sob diversas árvores destruídas e 

arrancadas do solo, formando uma clareira disforme 

naquela floresta. 

— Então devemos rezar por um escolhido? — A voz 

entoou mais forte em sua face, movendo sua 

magnitude de cima daqueles pinheiros quebrados, 

como se cada folha da silhueta o tocasse para 

empurrar seu corpo do chão.  

Sua feição séria tornou-se descontraída, 

afrouxando o riso em sua face, o fazendo perpetuar 
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entre os seres que ali jaziam agora ao redor de si, 

implorando por uma pequena esperança. Toda aquela 

bela criação dos deuses estava sozinha agora. Ou 

melhor, estava imersa em uma bagunça memorável.  

— Você é um deus. 

— Você é uma deusa. 

Retrucou com afinco fazendo a silhueta de folhas 

tremular diante de si. Tantas cobranças e tarefas 

assumidas de seus irmãos estavam por afogar-lhe em 

uma maré de problemas que crescia sem ao menos a 

ajuda da lua cheia nos céus de Alhyr. 

Aquela última palavra na língua antiga percorreu 

cada escama de seu corpo colossal. Alhyr significa 

casa, e esse lugar é o seu lar.  

Ignorou suas dores momentâneas causadas pela 

queda e pôs suas patas dianteiras firmes no chão, 

dando-lhe impulso para ficar de pé. 
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Suas enormes asas abertas bloquearam qualquer 

tipo de luz solar vinda dos céus. Ele era um ser 

primordial e todos que estavam ali — Humanos, 

Kitsu, Pixie, Draeks e Arwenays — se ajoelharam 

respeitosamente. Imponência era tudo que havia 

naquele corpo agora de pé diante de seus súditos. 

Afinal, era um deus Drakar. 

— Nunca haverá um escolhido. Escutem o que eu 

digo — esbravejou aquela última frase encarando os 

olhares atentos, um a um. — Esse é o mundo de vocês 

também, então façam por merecer esse mundo. Posso 

ser um deus, mas serei um deus para sempre em seus 

corações?  

Havia uma pitada de ironia em sua voz, fazendo a 

pergunta final instigar os mais variados pensamentos 

nos demais. Os burburinhos haviam começado junto 

à risada graciosa da deusa espalhada por todas aquelas 
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folhas que tremulavam rodeando a imensidão do 

corpo dele.  

— Você também não estará aqui para sempre Prya. 

— Eu sei. É uma nova era, Léthia. 

Seu nome dito tão seriamente trouxe a energia que 

lhe faltava. Ela cresceu dentro de sua alma. O corpo 

ganhou tons violetas e, como uma onda de choque, se 

espalhou ao seu redor, abafada por uma forte luz. Suas 

pupilas dilataram diante daquela visão de pura 

energia tomando uma forma graciosa e palpável. 

— Prya? 

Sua voz saiu incrédula e cheia de nostalgia, 

revivendo as emoções de um tempo que detestava se 

lembrar. A imagem de um tempo onde Prya andava 

iluminando cada canto daquela terra com sua 

felicidade preencheu sua mente, porém foi subjugada 

pela aflição de ver o corpo celeste da deusa caindo frio 
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diante de si, como se ela tivesse morrido em seus 

braços.  

Porém, a grande verdade era que a deusa havia se 

tornado 'um' com aquele chão no qual pisava somente 

para salvá-lo da destruição completa. Prya podia ser o 

vento, as árvores, os animais, pois tudo que era vivo 

e/ou inato agora estava conectado a ela. 

— Não sou eu, mas algo a mais, meu querido. O 

futuro. — Prya disse como um sussurro em seu 

ouvido, aguçando os sentidos. Ela ainda tremulava à 

sua frente com aquelas folhas. – Não foi o único a 

tomar providências para manter essa terra segura. 

— Você brinca com o destino, Prya. 

— E você finalmente criou algo digno, não é 

mesmo, Léthia? — As palavras foram ditas como se 

Prya brincasse com a própria língua, instigando cada 

músculo do corpo de Léthia a se contrair.  
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Ele finalmente moldou e criou vida com sua 

própria magia, a partir de uma essência que havia 

encontrado diante das estrelas. Porém havia perdido 

metade daquela energia no meio do processo, e aquela 

mulher de luz a sua frente era essa metade perdida. 

— Mantenha essa coisa longe dele! — A frase saiu 

entre os enormes dentes quase que cuspida. Prya 

estava testando seus limites como sempre fez. 

— Eu sou a deusa da vida. Meu sopro traz 

movimento a esse mundo. O que acontece depois não 

me pertence, meu caro amigo. — As folhas brincaram 

diante de seus olhos, quase como se quisesse que ele 

observasse a reação estupefata de cada ser ali atraído 

por aquela luz.  

Vida, Espírito e Luz jaziam ali. Onde estaria o caos?  

Léthia rugiu tão forte que os céus tremeram e a 

terra se abriu, atraindo aquelas fétidas criaturas 

disformes que haviam lhe derrubado naquele lugar. 
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Estava furioso com a verdade prostrada diante de si na 

silhueta de uma mulher de pura luz. 

Os seres que ali estavam ao redor, hipnotizados 

pela beleza da filha de Prya, até tentaram fugir, mas 

era tarde demais para alguns. Foram engolidos como 

um admirável banquete servido como tributo aos 

deuses pelas sombras. 

Aquela terra fora forjada em fogo e escuridão por 

tempo demais. Léthia sabia, e isso lhe cutucava o 

âmago. Estavam cercados pelas criaturas espectrais. 

Proteger era o dever de seus irmãos, dos filhos de seus 

irmãos — os Drakar — mas tudo estava desabando em 

suas asas. Ele não aguentava mais ser subjugado pelas 

criaturas parasitas. 

 Saiu fumaça por suas narinas. Seu humor estava 

cada vez mais arredio. Os olhos seguiram ávidos 

quando a mulher de luz mover-se até onde ele estava 

parado em posição de combate. Tão pequenina diante 
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de sua magnitude suprema, ela encostou a mão em 

suas escamas violetas. Havia um tipo de chamado 

naquele gesto. 

As sombras estavam prontas para engolir ambos. O 

deus Drakar fechara os olhos numa contagem mental. 

Não era um chamado, mas um aviso. Como uma 

canção, em meio àquele eclipse forçado por uma força 

abstrata, as criaturas. Tão doces foram as palavras 

cantadas como uma ode ao vento por Prya: 

 

Eu apenas morri em seus braços naquela noite! 

Foi como um leve beijo em sua alma fria. 

Eu deveria ter ido embora... 

Mas continuei à procura de algo impossível. 

 

Eu apenas morri em seus braços naquela noite! 

Quebrando as almas ao meu redor e 

Mentindo para todos os corações puros. 
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Não há uma maneira correta de se dizer: 

Eu me perdi e me encontrei. 

Talvez esse tenha sido meu último grande erro. 

 

Eu apenas morri em seus braços naquela noite! 

Eu deveria ter ido embora... 

Mas eu apenas morri em seus braços naquela noite! 

 

Tudo se apagou no último verso. Havia escuridão, 

havia luz e cada criatura pregada em si como um 

parasita em meio a um balé enfadonho e sincronizado. 

Ao longe podia-se ouvir um trovão rompendo os céus 

de forma arrebatadora, anunciando que o caos havia 

chegado. 
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Sobre o Escribário 

 

O Escribário é uma iniciativa que tem como principal 

objetivo ajudar o autor iniciante e/ou independente a 

escrever e publicar as suas histórias. Postamos diversas 

dicas no nosso perfil no Instagram e no canal do 

YouTube. Além disso, organizamos projetos literários 

com o intuito de divulgar o trabalho dos escritores, como 

este que você acabou de ler. 

Continue nos acompanhando para ficar por dentro 

das novidades. Estamos planejando novos conteúdos e 

mais projetos para apoiar os escritores independentes. 

Acompanhe também os perfis dos autores que 

participaram desta Antologia. Todos eles se 

empenharam muito em escrever contos magníficos para 

te transportar a outros mundos.  


