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Prefácio
Leony Pereira

Olá, leitor, navegante, multiversonauta! Você está
prestes a embarcar em uma aventura incomum. Nesta
antologia estão reunidas histórias dos mais variados
tipos, estilos e gêneros. Aqui você encontrará desde
narrativas espaciais, com naves, raças diferentes e
viagens dimensionais, até narrativas mais intimistas,
sobre solidão e dilemas existenciais.
Há mundos de fantasia clássicos, com cavaleiros,
espadas e dragões, mas também alguns mais diferentes
e ousados, com referências à mitologia asiática, animes
e até folclore brasileiro. Aqui há histórias que
despertam a nossa curiosidade, que assustam, que nos
faz suspirar, que nos faz pensar na vida. Você passará
por experiências muito distintas e únicas.
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A palavra que melhor define a Antologia Multiversos
é: diversidade. Cada conto nessa antologia é único e
original. Trata-se de uma obra que vai agradar muito
aquele leitor que gosta de ler de tudo e ter experiências
literárias variadas. E também pode ser um desafio
muito bem-vindo àquele leitor que se restringe a um
gênero específico. Após ler a Antologia Multiversos,
talvez você tenha um novo gênero preferido e busque
por mais histórias do tipo.
Tenho certeza de que a experiência de ler narrativas
tão diferentes umas das outras te transformará de
alguma forma. Aperte os cintos e aproveite a viagem
por este multiverso de histórias.
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Reylidjha
A. K. Mesquita

Categorias: Ficção Científica; Espacial; Romance;
Filosófico.

Rhosdjhai sentia-se absorto pela cama. A mente
cansada não parava de se render a uma de suas
sensações favoritas no universo. A quietude da nave
rapidamente viajando pelo vazio do espaço, o som
tênue do motor, do sistema de refrigeração que
trepidava

aconchegante,

de

tudo

funcionando

tranquilamente em seu devido lugar, os passos de
Ssasla caminhando despreocupada pela nave. Ele não
precisava abrir os olhos, era como se pudesse vê-la
entretida nos próprios pensamentos, com a pele verde
clara arrepiada graças ao sistema de ar, os cabelos finos
e verdes balançando ociosos. Queria permanecer ali por
6

alguns minutos, afinal, minutos era tudo que lhe
restava

antes

de

chegar

a

seu

destino

final.

Permaneceria deitado se não houvesse coisas ainda
melhores para se fazer acordado, ou se simplesmente
pudesse fazer isso.
Quando se sentou na cama, viu que Ssasla usava um
vislumbrante vestido vermelho, tecido à base de
pétalas de Fnoma, acrescentou seu olfato. Ela sorriu e
seu corpo, cabelo e olhos, abandonaram o verde claro,
passando a um forte tom de laranja. Rhosdjhai tinha
esse mal, não encontrava as palavras certas em
momentos importantes e, em contraste, Ssasla não
usava

palavras,

nem

era

capaz

de

dize-las

foneticamente. Sua comunicação ocorria através das
cores. Ela estendeu a mão diante de Rhosdjhai e verde
claro, azul escuro, lilás e con8tinuou dizendo como se
sentia pacífica e completa por dividir aquele momento
com o homem que amava. Rhosdjhai possuía apenas
uma cor, um azul escuro comum entre Netturnyannos,
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porém, os olhos, as lágrimas e palavras que mal saíam
de sua boca faziam um sentido grandioso para ela.
A poucos minutos da zona de pouso, ele observou-se
diante do espelho. A pele enrugada demais para um
homem no meio da vida. A barba volumosa já ficando
grisalha trouxe memórias colecionadas no trajeto
estrelado. Anos de pesquisa no satélite de Dhoran, a
imigração para Hesla, e depois disso, quase uma
semana em cada lugar do universo, semanas que
rapidamente se resumiram a dias, dias que se
resumiram a horas e, por fim, momentos. Os olhos
verdes alaranjados dele se emocionaram mais um
pouco à medida que Rhosdjhai amarrava em seu pulso
o lik entrelaçado de sua falecida mãe, o colar que Twant
lhe dera, a cordaza que Resdra pusera em sua cabeça
uma vez, ao passo que as recordações tão tangíveis se
misturavam a lagrimas de gratidão. Vestindo sua
túnica na cor marsala, ele voltou até Ssasla. Marsala
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significava gratidão, tudo que ele sentia naquele
momento.
A IA da nave, alertou:
—

Rhosdjhai,

estamos

a

dois

minutos

da

aterrisagem.
A voz de Klisla pareceu comprimir seu peito. Não
importa quanto tempo houvesse, jamais sentia-se
pronto para dizer adeus a uma amiga, ainda mais agora
que não restava mais tempo. Ainda mais depois de
tanto tempo. De joelhos no assoalho metálico, lembrou
das horas a fio que passaram jogando conversa fora
enquanto ela o via pelas câmeras da nave e contava
piadas horrorosas pelo sistema de som. Dos copos de
Xirya e das ressacas. De aprender com ela o idioma de
Ssasla, além dos vários conselhos amorosos, persecs
calculadas e destinos maravilhosos. As lágrimas
fluíram difíceis por sua face como espinhos sobre
tecido fino.
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Klisla exibiu em sua tela principal, lilás, verde
escuro, pedindo para que Ssasla abraçasse seu amigo
por ela. Todos sentiram a mudança de sair do vazio para
a entrada na camada de ar que protegia T’cora.
— Parece que estamos chegando ao ponto final,
velho amigo — disse a voz na caixa, não robótica como
de costume, mas sim sentimental e serena.
Era a voz do coração de Klisla, disse Rhosdjhai a si
mesmo. Lembrou-se imediatamente das conversas que
eles tinham no bar. Das diversas vezes nas quais
Rhosdjhai

implicara

com

Klisla

sobre

ela

ter

sentimentos e, então, mais excelentes goles de Xirya.
— Klisla — disse ele.
— Oi, meu bem — ela respondeu ternamente.
As palavras simplesmente não saíam de Rhosdjhai.
— Não chore tanto — disse ela. —

Desse Jeito

também vou molhar meus circuitos.
A nave atravessou a camada de ar. Estava levandoos ao local de aterrisagem.
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— Estou com você há muito, muito tempo, velho
amigo. Lembra-se de quando era apenas um garotinho
almejando alcançar as estrelas? Eu acreditei naquele
garotinho. E ele me mostrou estrelas que eu jamais
sonhei que veria. Obrigado por me ensinar uma simples
maquina que não existe limites a serem alcançados
quando se tem sonhos e esperança — disse Klisla. —
Obrigado por navegar comigo por esse imenso mar
estrelado. Com todos os códigos do meu ser, eu te amo.
Ele sentiu a tensão de momentos antes da
aterrisagem. Klisla descansou os motores pousando
sobre o tapete de musgos que se estendia pela
imensidão do bosque lá fora. O choro de Ssasla em
redemoinhos azul-marinho na testa, em pequenas
explosões rosa nas bochechas, significava alegria e
saudade. E, de certa forma, Rhosdjhai sentiu isso
quando beijou o painel de controle, vendo Klisla
desligar pela última vez. Estavam em T’cora graças a
ela.
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As árvores se estendiam do musgo verde com largos
troncos retos que culminavam numa copa de pequenas
folhas roxas caindo leves sobre o solo. Havia pessoas de
todas as raças e espécies unidas naquele momento.
Quase todas sorriam, quase todos se divertiam e nem
pareciam preocupados com o eminente e vindouro fim.
Rhosdjhai e Ssasla juntaram suas mãos a caminho da
parte isolada do bosque e, depois de tantos passos,
pararam um pouco para contemplar a intensa luz que
surgia como um sol no horizonte, se aproximando cada
vez mais.
Aquele era o relógio do fim, o fenômeno que
Rhosdjhai e Ssasla passaram os últimos 5 anos
tentando entender e conter, sem sucesso. Ninguém
sabia de onde ela viera, simplesmente surgira em
algum lugar do universo e passara a consumir tudo.
Planetas, estrelas, constelações, conglomerados, até
sobrar T’cora, o último planeta de um universo finito.
Quando juntaram suas mãos, Rhosdjhai e Ssasla não
12

pensaram no fim do universo, mas sim na jornada até o
fim.
Honrando a cultura Netturnyanna, ele passou uma
pedra pontiaguda na palma de sua mão, o sangue
vermelho minou no ato, Ssasla fez o mesmo, o sangue
minou iridescente. Os olhares deles se cruzaram ao
passo que a luz se tornava mais intensa.
O fim que tirava tudo de todos, o que aquilo havia
lhes dado além de coragem para enfrentar o
desconhecido, paz como luz dentre as trevas e um
nobre propósito. No fim, o que aquilo havia dado a
todas as pessoas? Raças inimigas trabalhando juntas,
pessoas de galáxias distintas consolando umas às
outras e uma harmonia profunda e concreta. No fim de
tudo, todos eram apenas uma raça. Seres vivos à
iminência de seu último suspiro.
— Laços de sangue superam a morte — disse Ssasla.
Rhosdjhai se aproximou e a beijou lentamente. A luz
o forçava a fechar os olhos, mas quando se deitaram
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sobre o musgo fofo ele queria poder olhar para ela uma
última vez. Viu a pele dela mudar para branco, o que
significava uma morte pacífica.
— Ssas, se você pudesse fazer algo amanhã, o que
faria.? — indagou Rhosdjhai.
O corpo dela por inteiro se tornou vermelho,
radiante. A luz dela, a luz que os seguia, mesmo de olhos
fechados ainda conseguia ver através das pálpebras.
Aquilo que ela disse era lindo.
— Eu faria tudo de novo. Amar e ajudar as pessoas é
um trabalho difícil, porém, o mais significativo que
podemos fazer — respondeu. — E você?
Rhosdjhai a abraçou ainda mais forte, sentindo o
calor de ambas as luzes. Sentindo uma energia familiar,
como se estivesse prestes a dormir.
— Eu não sei, amor. O mundo que sonhei cabe
dentro dos meus braços.
A luz começou a cobrir-lhe pelos pés, e era como seu
uma manta quente fosse colocada sob seu corpo. De
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perto, bem de perto, essa luz não parecia assim tão
clara, era como ligar um aquecedor volátil numa noite
fria. A paz sentida pelo Netturnyanno o fez abrir os
olhos. Não havia luz, ainda assim, o ar pareceu uma
bomba em suas narinas e ele respirou ofegante,
cutucando Ssasla. Havia uma criatura saindo da luz. O
corpo de Ssasla foi dominado por roxo claro de
curiosidade e cinza de medo. Em suas cabeças, a
informação de que aquilo era um deus-prime surgiu
como fortes ondas num mar tempestuoso, como se a
criatura estivesse dentro de suas mentes. Ela possuía
cerca de 300 olhos e pelo menos 500 braços. As árvores
ao seu redor passaram a ter olhos e sussurravam uma
conversa animada num idioma desconhecido.
—

— disse a

criatura.
Rhosdjhai permaneceu perplexo.
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— Falo eu em idioma nativo seu — disse o deusprime. — Me entende?
— Sim, desculpe –— respondeu Rhosdjhai se
levantando boquiaberto. Ele deu alguns passos para
perto da criatura e todos os olhos das árvores o
observaram. Elas sussurravam mais alto.
— Converso eu com as criaturas finais deste
universo — disse, observando Rhosdjhai se aproximar
a passos lentos. — Convergência final, converso sempre
com últimos do universo.
— Então... foi sua luz que consumiu tudo? —
indagou Rhosdjhai, parando ao lado do deus-prime.
— Específico. Naturalmente, o porquê você deseja
saber.
— Na verdade, não. Eu meio que... acho que sei qual
é o motivo.
Rhosdjhai se sentou ao lado da criatura, que voltou
seus 300 olhos para Ssasla, abandonou sua cor bege e
brilhou em azul-turquesa. Ssasla sorriu e concordou
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com a cabeça. Rhosdjhai também sorriu ao perceber
que conseguia entender os elogios que as árvores
faziam a ele.
— Eu... eu entendo as árvores! — ele celebrou.
— Porque importar com a vida passou fazer e paz
encontrou. Alguém em condições assim não possui
tantas

diferenças

de

mim.

Grandiosamente

surpreendente. Como a paz rápido encontrou?
Ssasla segurou a mão de Rhosdjhai e as palavras que
naturalmente lhe vinham difíceis à mente chegaram
como um sopro renovador. Ele mesmo as pusera ali.
— Eu poderia fazer um discurso sobre como a vida
deve ser planejada e vivida, mas não saberia. Tenho
tentado me encontrar, e encontrei várias pessoas no
caminho até aqui. Nós caímos e demoramos para
aprender o que é viver, mas, levantar de novo, de novo
e de novo, acho que é o que nos torna tão especiais. Sabe,
todos nós, independente de raça ou de onde viemos. Eu
entendo por que o universo teve que acabar, era só
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olhar para a maioria das pessoas lá fora, mas, em
tempos assim, carreguei o amor como se fosse uma
arma, independente de queda, de dor, de medo. Essa é
minha paz. Isso é...
—

— respondeu o deus-prime.

— Exatamente —

concordou Rhosdjhai. —

Reylidjha.
A criatura se levantou, caminhando em direção à
luz. As árvores dormiram e, antes de sumir, ele disse a
Rhosdjhai e Ssasla:
— Vou lhes dar mais um dia de vida.
Restou a eles correrem até a nave à medida em que a
luz retrocedia rapidamente. Estavam sozinhos em
T’cora, mas a alegria e as lagrimas de Rhosdjhai e Ssasla
ao verem Klisla novamente parecia ecoar pelo planeta.
Quando a nave decolou, não sabiam se encontrariam
vida no universo. O posto estrelar mais próximo ficava
a um dia e meio de viagem, porém, naquele momento,
Klisla, Ssasla e Rhosdjhai só queriam aproveitar a vida.
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Se divertiram com jogos, piadas ruins e bebidas até o
sono os vencer próximo ao fim do dia. Ao se deitar,
Rhosdjhai sentiu uma de suas sensações favoritas no
universo. Klisla o fazia se sentir seguro, como um filho
no abraço da mãe. Ssasla estava ao seu lado,
compartilhando na cama o aconchego de uma viagem
pela vastidão estrelada.
Para a surpresa de todos, houve um amanhecer no
dia seguinte. Na semana, no mês e no ano seguinte.
Rhomus, não se cansava de pedir para ouvir a história
do deus-prime e das árvores com olhos. Primeiro ouvia
de Klisla, depois de sua mãe Ssasla e, por fim, seu pai,
Rhosdjhai.
— O universo pode ser finito, mas nossos sonhos,
não — Rhosdjhai, Ssasla, Klisla e Rhomus.

Sobre o Autor: Para A.K. Mesquita, escrever é um
processo de autoconhecimento, renovação e conexão
mental. Um apaixonado por contar histórias, viu na
19

escrita sua forma de expressar ideias e sentimentos.
Para ele, viajar é sobre liberdade e seu meio de
transporte favorito é um livro.
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Pégaso e Petúnia
Amanda Bárbara Cruz

Categorias: Fantasia; Romance; Mitologia Grega; Fábula.

Na floresta de Nérole, localizada ao sul de Sandalo,
um acordo de paz trouxe harmonia entre os reinos
distantes que ali habitavam. Todos conviviam bem e o
universo

só

conspirava

a

favor

daqueles

que

possuíssem um bom coração. É nesta mesma floresta
que passeava o solitário Pégaso à procura de um grande
amor. O cavalo alado possuía a pelagem branca como a
neve, asas de anjo e olhos azuis como o mar de Poseidon.
Banhado com as águas de Hipocrene, a fonte da
inspiração de todos os poetas, adentrou o bosque dos
céus e encontrou, ao acaso, uma afável Petúnia, cuja
beleza das pétalas semelhantes a um céu estrelado
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despertou-lhe a atenção. Ao anoitecer, sob a luz da lua
cheia, aproximou-se da flor e a cumprimentou:
— Como vai, linda flor? — disse Pégaso à Petúnia.
— Vou muito bem, obrigada, belo cavalo alado —
respondeu a flor.
— É impressão minha ou tu pareces um céu
estrelado?
— Sim, minhas pétalas representam a noite no nosso
encantado campo florido.
— Eu vejo estrelas em você.

Foi

amor

à

primeira

vista.

Petúnia

sorriu

timidamente para o cavalo alado em agradecimento
pelos galanteios. Nesse momento, Pégaso se aproximou
da flor para roubar-lhe um beijo e esta, perdidamente
apaixonada pelo forasteiro, não hesitou em permitir
que se aproximasse. A flor ergueu suas pétalas ao
encontro

dos

lábios

do
22

cavalo

alado

que,

inesperadamente, roubou-lhe um beijo e selou o início
de uma linda história de amor.
— Se um dia eu virasse estrela, gostaria de brilhar no
céu de suas pétalas, Petúnia, de tão lindas que são —
disse Pégaso à flor.
— Eu amaria tê-lo em meu céu, brilhando mais forte
que o sol e embelezando minhas pétalas, meu querido
alado — respondeu a Petúnia.
— Você possui um nome?
— Sim, meu nome é Meliu. E o seu?
— O meu é Pégaso e eu vim das águas do mar.
Os dois começaram a admirar juntos o céu
constelado que iluminava o bosque com uma radiante
lua cheia quando de repente viram uma reluzente
estrela cadente sob os dois.
— Olhe para o céu, Petúnia, uma estrela cadente!
— Estou vendo, Pégaso. É muito linda.

23

— Faça rápido um pedido. Peça para que um dia
nosso amor não seja mais impossível — disse Pégaso
enquanto sorria para Meliu.
A flor e o cavalo alado pararam de conversar mais
uma vez para admirar o céu que, naquela noite, era só
deles. O céu de Pégaso e Petúnia. Nada mais existia
naquele local além dos dois.
— Eu preciso ir, Meliu. Tenho que partir agora, mas
amanhã voltarei, no outro dia também e assim por
diante... Eu não vou abandoná-la. Nunca!
— Fico triste com sua partida, Pégaso, mas
compreendo. Vou esperá-lo aqui, amanhã, neste
mesmo horário. Volte o mais rápido que puder —
despediu-se a flor.
Os dois estavam perdidamente apaixonados, mas
não conseguiam viver intensamente esse amor
impossível. Após horas conversando, Pégaso se
despediu da Petúnia, ergueu suas asas e voou para bem
longe ao encontro de Belerofonte. O cavalo tinha
24

certeza de que havia encontrado um grande amor, mas
não sabia como faria para vivê-lo.
Pégaso visitava a Petúnia todos os dias e os
encontros duraram aproximadamente três meses. Sob
a luz das estrelas, o céu já representava o amor secreto
entre os dois, pois era a única testemunha desta linda
história.
— Meliu, se um dia eu virasse uma estrela no céu, o
que você faria?
— Por que perguntas isto, Pégaso? — questionou a
flor, assustada.
— Não sei, sinto que a qualquer instante irei partir
para me juntar a elas.
— Não diga isso nunca mais! — disse Meliu, quase em
lágrimas.
— Mas não se preocupe, minha flor, pois caso
aconteça algo comigo, darei um jeito de vê-la todas as
noites — tranquilizou Pégaso.
25

Pégaso

fez

carinho

na

triste

flor

que,

inevitavelmente, deixou derramar gotas de suas
pétalas no chão do bosque. Naquela noite, Petúnia
sentiu uma estranha sensação no ar, como se aquela
fosse realmente a última noite em que veria o seu
amado cavalo alado. Como de costume, os dois
trocaram juras de amor e se despediram um do outro.
No dia seguinte, logo pela manhã, a flor sentiu um
vazio em seu interior e uma terrível sensação de
solidão. Acreditando ser apenas um mal-estar, ignorou
os sinais e aguardou a noite chegar para encontrar,
mais uma vez, o seu lindo cavalo branco de olhos azuis
que, infelizmente, não apareceu. Nem nessa noite, nem
em outras, nunca mais. A Petúnia começou a chorar,
pois temia o abandono ou a morte do seu amado. Então
surgiu, nesse momento de profunda dor, uma linda
borboleta azul diante da flor e começou a conversar
com ela:
— Querida Petúnia, não trago boas notícias para ti.
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— O que houve com ele, borboleta?
— O seu amado foi transformado em estrelas por
Zeus, a constelação de Pégaso, e por isso não mais virá.
A flor ficou desesperada olhando para todos os lados
na esperança de vê-lo chegar, quando, exausta, olhou
para cima e se deparou com uma gigantesca
constelação no formato de cavalo alado brilhando no
céu que, por vezes, serviu de testemunha para o amor
secreto dos dois.
— Pégaso, é você? — perguntou a flor ao céu.
A constelação no formato de cavalo alado começou a
irradiar uma forte luz branca sobre a Petúnia. Ela
entendeu, naquele instante, o que havia acontecido
com Pégaso. A borboleta, então, aproximou-se mais
uma vez da flor para contar a história completa. Meliu
desabou em lágrimas quando soube que nunca mais
veria o seu amado. O amor dos dois seria, a partir de
agora, apenas uma doce e feliz lembrança.
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— Meliu, o Pégaso pediu para avisar durante o voo
que você não deve se esquecer do que ele te disse ontem.
Ele encontrou um jeito de vê-la todos os dias. Não
precisa se preocupar — disse a borboleta azul.
— Então é ele mesmo ali no céu, brilhando para
mim? — perguntou a Petúnia ainda em lágrimas.
— Sim — finalizou a borboleta.
A

Petúnia

ficou

cabisbaixa,

mas

acabou

se

conformando com a perda. Ao menos contemplaria seu
amado todos os dias no céu constelado.
Após dois meses da transformação do cavalo alado
na constelação de Pégaso, a melancólica Petúnia não
suportou a solidão e começou a murchar de saudades.
Meliu estava sem esperanças de conseguir suportar a
dor da ausência quando de repente viu um novo broto
surgir bem ao seu lado. Na mesma hora, a flor sentiu
uma

estranha

felicidade

ao

vê-lo,

mas

não

compreendeu muito bem o porquê. Dias depois, o novo
broto desabrochou e transformou-se em outra Petúnia
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com um detalhe peculiar que lhe chamou muito a
atenção: havia em suas pétalas um desenho semelhante
à constelação de Pégaso do céu. A flor, estarrecida com
o que tinha acabado de ver, começou a sorrir e chorar ao
mesmo tempo, pois entendeu naquele exato momento
o que o seu amado havia dito no último encontro. A
partir daquele instante, os dois compreenderam que
quando há amor de verdade, tudo se torna possível, até
mesmo o que parecia impossível. À noite, sob o céu
estrelado, o imortal Pégaso e a Petúnia possuíam o
universo inteiro em suas pétalas e o resto de suas vidas
para viver, intensamente, seu grande amor.
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Respeite o medo: pode ser
um aviso
Amanda Bárbara Cruz

Categorias: Suspense; Violência Urbana; Drama; Crítica
Social.
Aviso de Conteúdo: Este conto contém cenas de violência
gráfica.

O ano era 1994 e a seleção brasileira havia
acabado de se classificar para a final da copa nos
Estados Unidos. Henrique resolveu comprar pão para o
jantar e, como de costume, observou pela janela do
apartamento a rua que atravessava todos os dias para
chegar à padaria. Ele pegou a carteira em cima da mesa
da sala, abriu a porta, desceu as escadas do prédio e
seguiu adiante rumo ao seu destino. Naquela noite, em
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especial, ele até pensou em desistir, mas quando
lembrou da filha chorando por causa do pão, decidiu ir
mesmo contra a vontade.
Ao avistar a rua escura, observou atentamente todos
os lados e prestou atenção em todos os sons que
chegavam em seus ouvidos, mas todos os cuidados não
foram suficientes para evitar que um vulto se
aproximasse dele com uma arma na mão direita.
Tratava-se de um meliante drogado anunciando um
assalto à vítima que hoje, infelizmente, era o Henrique.
Com receio de uma possível retaliação, não ofereceu
resistência e entregou-lhe a carteira na mesma hora.
Após o furto, o assaltante caminhou pelo escuro no
intuito de fugir o mais rápido possível do local.
Neste exato momento, Henrique ficou em pânico ao
perceber que não havia quase ninguém na rua para
socorrê-lo por causa do jogo da copa do mundo.
Receoso, decidiu correr em direção ao portão de seu
prédio para fugir do bandido que, ao perceber a fuga,
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voltou atrás, atirou em seu peito e em seguida correu
para um matagal.
Após o tiro em seu corpo, Henrique caiu no chão e
começou a gritar desesperadamente por socorro, mas
ninguém apareceu, pois todos estavam em suas
respectivas casas assistindo a vitória do Brasil pela
televisão. Naquele instante, lembrou-se da filha com
fome à sua espera e ficou arrasado ao perceber que não
ia mais retornar ao seu lar para vê-la. O tiro acertou seu
coração e ele não resistiu, vindo a óbito naquela mesma
noite, bem ali, sozinho, no chão do beco escuro.
Henrique era um homem de trinta e quatro anos de
idade, estatura alta, pele branca, cabelo preto, servidor
público, casado e pai de uma garotinha de apenas oito
anos. Todos os dias ele acordava às 6h30min para
tomar seu café da manhã e em seguida ir trabalhar no
banco da cidade em que morava. Sua esposa Marinalva
era dona de casa e sua única filha, Júlia, estudava em
um colégio público pela manhã.
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A vida dos três era bastante humilde, mas isso não
impedia o sorriso em seus rostos, pois as dificuldades
financeiras não atrapalhavam seus planos. Como de
costume, Henrique observava a rua pela janela da sala
do apartamento em que morava antes de sair. Ele
manteve esse hábito por anos e normalmente não
sentia nada quando olhava através do vidro, o que era
um bom sinal. Após o trabalho, retornava para casa pela
mesma rua com o pão do jantar nas mãos para
alimentar sua família que o aguardava todas as tardes.
No dia da semifinal da copa, Henrique havia
convidado duas pessoas para assistir ao jogo em sua
casa: seu melhor amigo Breno e seu irmão mais velho,
Osvaldo. À noite, a pipoca com manteiga já estava
pronta e o refrigerante gelado pronto para ser
degustado. Todos se reuniram na sala para assistir à
partida: Henrique, Marinalva, Júlia, Breno, Osvaldo e
Lila, a cadelinha de estimação da família. Era possível
ouvir inúmeros gritos e cornetas pela rua em
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decorrência da classificação da seleção brasileira para a
final da copa de 94 nos Estados Unidos. Ao final da
partida, Breno e Osvaldo decidiram ir embora antes que
ficasse muito tarde e perigoso. Os dois olharam de
forma atenta pela janela para observar o beco que iriam
passar para retornar aos seus lares e não perceberam
nada de atípico. Osvaldo, então, abriu a porta para que
os dois pudessem descer as escadas do prédio e seguir
até suas respectivas residências.
Trinta minutos após a saída dos rapazes, Júlia pediu
um pão ao pai que, ao procurar no cesto da cozinha,
percebeu que havia acabado e então resolveu ir à
padaria

para

comprá-lo.

Era

aproximadamente

19h30min e o estabelecimento fechava às 21h.
Henrique trocou de roupa, calçou o sapato, pegou a
carteira, foi olhar a rua pela janela da sala a fim de evitar
assaltos e não gostou da sensação que teve neste exato
momento: o medo. Assim que abriu a cortina da janela,
ele sentiu um arrepio frio em suas costas e o rosto
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começou a suar, o que normalmente não acontecia.
Henrique ficou tão assustado que ficou parado por uns
cinco minutos em frente à janela esperando a terrível
sensação passar. Ele nunca havia sentido tanto medo
daquele beco como agora e, por causa disso, pensou até
em desistir, mas ao imaginar a filha chorando sem o
pão do jantar, decidiu ir mesmo assim.
Henrique desrespeitou o medo, saiu de casa e não
mais retornou.

Sobre a autora: A baiana Amanda Bárbara Cruz é
escritora, farmacêutica,
acadêmica de

Direito,

terapeuta
especialista

naturista,
em

Direito

Educacional e mestranda em Educação. Começou a
escrever na adolescência, mas teve que pausar por
causa dos estudos. Posteriormente, reiniciou seus
projetos literários no dia 29 de outubro de 2020 dia nacional do livro e também seu aniversário. Foi
a partir deste momento que deu início à sua carreira de
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escritora

com

trailers,

capas

livros,
e

e-books, audiobooks,

design

definitivamente, a sua vocação.
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O encantador de cordéis
Ana Paula Aguiar

Categorias: Alta Fantasia; Encantamentos; Cordéis;
Amizade.

O que é um encantador de cordéis? Era isso que Elias
de Sousa tentava descobrir há meses. Em meio às suas
aventuras e descobertas acerca do potencial mágico da
literatura de cordel, o jovem refletia sobre o que o
definia como um encantador de cordéis. Seriam as
horas exaustivas de elaboração de uma teoria dos
encantos

de

cordel?

Ou

seriam

os

momentos

instigantes de quase morte que vivia em seus
experimentos de campo? Naquele momento, sentado
no chão entre as estantes da Biblioteca Municipal —
lugar em que passava metade do seu tempo —, nada
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disso importava. Aquela até podia ser a parte mais
chata do processo, mas era necessária e ele tinha pressa.
— Vamos fechar! — anunciou a velha bibliotecária,
sem paciência. — Devolva os livros para seus lugares e
não me dê mais trabalho, Elias!
— Não se preocupe… hã… senhora. — Ainda não
conseguira decorar o nome da bibliotecária. — Eu vou
levar esses.
— Oxe?! Nada disso! Você ainda tem que devolver os
do mês passado.
— Hum… certo, certo — concordou, distraído,
enquanto copiava em um papel palavras tiradas de um
dicionário de rimas. — Semana que vem eu devolvo —
anunciou automaticamente, como nas duas últimas
semanas, e se levantou apanhando todas as suas
anotações o mais rápido que pôde. — Estou com pressa.
— Quer dizer que mais uma noite vai deixar essa
pobre idosa carregando esses livros pesados pra lá e pra
cá? — questionou, indignada.
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— É o seu trabalho, não é? — disse, se adiantando
para a porta e deixando a velha resmungando para trás.
Andando apressado pelas ruas, Elias esbarrava
descuidadamente nas pessoas seguindo para o lugar
em que passava a outra metade do seu tempo: o
cemitério. Vazio e espaçoso o suficiente para trazer um
gênio ou um grande pavão voador — não que ele já
tivesse feito isso —, o cemitério era o lugar perfeito para
qualquer encantador de cordéis.
Os últimos raios de sol daquele dia iluminavam o
portão entreaberto do lugar. O coveiro ainda não fora
embora. Elias entrou normalmente, como se não
pretendesse ficar ali até depois do cemitério fechar, e
seguiu para um túmulo mais afastado, onde sabia que
podia ficar escondido. Mirando o já tão conhecido nome
“Fátima Carvalho Graciliano” na lápide, o jovem ouviu
quando o portão foi trancado e começou a separar o que
precisaria para o encanto. De trás da lápide observada,
tirou sua "cartucheira de cordéis” preenchida com
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folhetos coloridos e colocou-a no corpo, cruzando o
peito.
Com o papel de palavras anotadas e o lápis em mãos,
Elias abriu o folheto amarelado com o título “O príncipe
e a fada” e procurou a estrofe que primeiro mencionava
o gênio Solém. Antes do verso que descrevia a força do
gênio como igual a de mil reinos, ele devia adicionar um
verso que, de alguma forma, representasse seu objetivo
com aquele encanto — no caso, era tentar tirar pela
primeira vez um personagem de dentro de um cordel —
e

que

rimasse

com

o

verso

seguinte.

Assim,

transformaria uma estrofe “xaxaxa” em uma “xaxabba”
— essa era a técnica para encantos de sextilhas.
Terminada a primeira etapa, ele se posicionou ao centro
do cemitério e recitou em voz alta a estrofe
reformulada:

Gercina tinha uma irmã
Era outra fada também,
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Afilhada da aurora
Prima do gênio Solém,
Que é meu primeiro treino,
Tinha força de mil reinos
E não temia a ninguém

Os já conhecidos ventos e tremores no chão o
atingiram. Caído de bruços, Elias virou o rosto, mas não
para ver o furacão de cores que normalmente o
transportava para dentro de um cordel encantado, e
sim para ver o brilho intenso que se transformaria no
grandioso e destemido…
— Gercina, o que você quer dessa vez? — indagou a
fada de pele alva e cabelos negros que aparecera em
frente a Elias.
Decepcionado e confuso, ele se levantou e avaliou o
que havia feito. Compreendeu que de alguma forma
tirara a irmã da fada Gercina, a fada Adrina, de dentro
do cordel. Após a conclusão, resmungou uns palavrões
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e se voltou para as suas anotações em busca do que já
descobrira sobre colocar terceiros dentro de um cordel.
— Ou minha irmã recebeu a maldição de uma bruxa
para ficar mais feia que um peixe-gota, ou você não é
ela. — Elias ignorou o comentário, focado em acender
uma vela para que pudesse ver melhor as suas
anotações. — Onde está a minha irmã, homem
esquisito? Ela me chamou, deve estar precisando de
ajuda.
— Fui eu que te chamei — contou Elias, se dirigindo
à fada pela primeira vez. — Mas não era você que eu
queria.
— Se era a Gercina, saiba que ela já está
comprometida e…
— Estava tentando tirar o seu primo de dentro do
cordel — ele a interrompeu, já perdendo a paciência
com a criatura.
— Que cordel? — questionou ela, interessada. Elias
simplesmente apontou para o folheto caído no chão. —
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Quer dizer que eu, minha irmã e todos que conheço
estamos aqui dentro?
Elias se levantou e arrancou o folheto da mão de
Adrina.
— Você não está mais.
Com um ar investigativo, Elias voltou a ler os livros
e as anotações próximos à lápide. Ele não entendia o
porquê da primeira tentativa ter falhado. Mas, era
sempre assim com os encantos de cordel. Será que isso
definia um encantador de cordéis: as tentativas e os
erros? Não importava. Estava focado em buscar uma
forma de devolver a fada irritante para o lugar de onde
viera.
— Isso eu já percebi — comentou ela, olhando ao
redor com desprezo. — Mas, então, onde estou? E por
que você queria trazer meu primo aqui?
O jovem se aproximou novamente da fada e a
empurrou para o centro do cemitério. Ele leu algumas
estrofes reformuladas, mas nada aconteceu.
43

— O que está fazendo? — perguntou Adrina,
enquanto mais uma vez ele se sentava no chão em meio
a papéis avulsos e livros velhos e tirava outros folhetos
da cartucheira.
— Se nada der certo, posso tentar entrar no cordel e
levá-la

comigo

—

resmungou

consigo

mesmo,

ignorando as perguntas da fada.
— Eu não quero ir a lugar nenhum com você, homem
esquisito!
— Eu também não quero que vá — debochou. —
Queria aproveitar para testar o envio de personagens
para dentro de suas narrativas — murmurou para si. —
A lógica seria fazer o mesmo de colocar para fora… Mas,
se não deu certo antes, deve haver algum erro no
encanto… e ainda teria que incorporar outro verso
encantado.
— O que é um verso encantado? — Já era a sétima
pergunta que a criatura direcionava ao jovem desde que
chegara.
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Outra vez, Elias se aproximou da fada para empurrála ao centro do cemitério na tentativa de repetir o
encanto que falhara. Tinha alguma esperança de que o
resultado fosse diferente. Só que, antes do jovem
encostar nela, Adrina levantou voo e derrubou Elias no
chão.
— Responda minhas perguntas, homem esquisito,
ou enfrentará a força de mil reinos!
— Não pode chamar seu primo aqui. Ele está dentro
do cordel.
— E por que eu precisaria do meu primo fracote?
— Não é ele que tem a força de mil reinos? —
perguntou, receoso. E Adrina soltou uma gargalhada.
— Eu sou a afilhada da aurora, prima do gênio Solém,
tenho a força de mil reinos e não temo ninguém —
declarou ela, como se o desafiasse a provar o contrário.
E Elias finalmente compreendeu. O problema não
estava no encanto que usara, mas, sim, na estrofe que
escolhera. Era a estrofe que introduzia a irmã da fada
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Gercina na narrativa. E se todos os seus versos falavam
sobre ela, assim o verso incluído pelo encantador de
cordéis também falaria.
— É por isso que o chamou aqui? Precisava da força
de mil reinos?
— Não, precisava testar o encanto de colocar
personagens para fora de um cordel.
— Então, naquela hora estava tentando me colocar
para dentro?
Elias confirmou com a cabeça e prosseguiu com o
que estava fazendo antes de ser derrubado, agora, certo
de que funcionaria.
— Deixe que eu mesma me coloco para dentro —
anunciou a fada, tomando o folheto das mãos do
encantador de cordéis.
— Não pode! — exclamou Elias, tentando recuperar
o cordel de Adrina que voava a poucos centímetros do
chão. — Precisa incorporar versos encantados antes,
sua fada teimosa!
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— Essas coisas que você escreveu devem servir —
assumiu ela, antes de iniciar a leitura dos primeiros
versos enquanto Elias explicava:
— Versos encantados precisam representar o
encantador que vai recitar, sua vontade, seu desejo,
algo que o identifique e que aumente o fator DRI do
cordel! — Adrina continuava recitando os versos em
meio aos gritos de Elias.
Ventos e tremores no chão o atingiram. Caído de
bruços — mais uma vez —, Elias ouviu a recitação de
Adrina cessar. Ela teria conseguido? De alguma forma
seus versos encantados teriam funcionado com ela? Já
estava prevendo muito estudo e muitos testes nos
próximos dias quando escutou a décima primeira
pergunta da fada.
— O que é “fator DRI”?
Abismado com o que acontecera, quase que por
instinto, ele explicou:
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— É o fator que mede o nível de desejo,
reconhecimento e identificação com algo.
— No meu mundo, a magia não precisa de fator
nenhum, nem de regras. Ela é… natural.
— No mundo real… meu mundo, a magia é
armazenada em palavras que combinam técnica com
capacidade de se conectar com alguém, com a
capacidade

de

ser

desejável,

reconhecível

e

identificável. Para ativar essa magia, precisamos
aumentar o fator DRI das palavras em questão.
— Então você sabe conversar decentemente, homem
esquisito? — debochou a fada, fazendo o jovem esboçar
um sorriso tímido e olhá-la como se percebesse pela
primeira vez que ela estava ali.
— Me chame de Elias.
— Está bem, Elias, o especialista em magia do
mundo “real”. O que aconteceu? Acha que minha magia
funciona aqui?
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— É uma possibilidade, mas acho que não. Aquilo era
magia de cordel, tenho certeza.
— Esse… fator DRI só pode ser aumentado pela
incorporação de versos encantados?
— Hã… sim — confirmou, surpreso em como a moça
entendera rápido. — É por causa do “diferencial do
autor”. É mais fácil se reconhecer nas palavras que
escrevemos.
Adrina observava o folheto em suas mãos enquanto
processava a informação. Ela parecia interessada no
assunto e acreditava de verdade no que Elias dizia.
— Foi esse Leandro Gomes de Barros que escreveu
esse cordel? — Elias confirmou com a cabeça. — Ele…
não precisaria incorporar versos encantados, não é?
Para ele, é como se todos os versos fossem encantados.
O jovem voltou para seus papéis de repente.
Começou a anotar a conclusão da fada, enquanto
confirmava com a cabeça e murmurava consigo
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mesmo. Adrina se aproximou pousando no chão,
interessada naquelas anotações pela primeira vez.
— Já que o cordel fala sobre mim, será que eu não
poderia me reconhecer em seus versos?
— Precisamos construir significado nos versos que
recitamos para que o encanto aconteça. E… você já
constrói significado na história… porque faz parte dela.
— Elias foi concluindo aos poucos. — Você tem uma
conexão com o cordel! — declarou ele em tom de
descoberta, enquanto escrevia: "conexões com cordéis
anulam

a

necessidade

de

incorporar

versos

encantados". — O fator DRI já é o suficiente. A única
coisa que falta é a última etapa: a oralização!
A fada sorriu diante da descoberta e Elias sabia o que
ela estava sentindo. O sentimento de descobrir algo
novo, de imaginar todas as possibilidades, de perceber
que tudo faz sentido. Os dois se olharam sabendo o que
fazer: precisavam testar. Então Elias preparou tudo e
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Adrina, com o folheto em mãos, se posicionou no centro
para o qual fora empurrada anteriormente.
— Talvez da próxima vez que quiser me encontrar
também não precise incorporar versos encantados.
— É, talvez — concordou ele, pensando se aquela
conexão seria o suficiente e se aproximando com uma
vela para que Adrina lesse os versos. — Está pronta?
Ela balançou a cabeça concordando. Mas, antes de
começar a recitar os versos, perguntou — e Elias já
havia perdido as contas de quantas perguntas ela fizera:
— Então é isso que você faz? Cria conexões com
cordéis?
Foi quando ele, enfim, compreendeu.
— É isso que define um encantador de cordéis.

Sobre a autora: Ana Paula Aguiar nasceu em 2002, em
João Pessoa, Paraíba. Conheceu a literatura de cordel
com um professor de artes que só sabia falar sobre um
tal “pavão misterioso”. Se inspira nesse gênero literário
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para criar um universo dos encantos de cordel que dá
seus primeiros passos com esse conto. É estudante de
Letras,

poetisa

e

escritora,

mas

prefere

dizer:

colecionadora de palavras. Divulga sua coleção no
perfil do Instagram: @titullum, onde encontram-se
outras antologias de que participou.
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Para ganhar o coração de
uma kitsune
Ewerthon Damasceno

Categorias: Alta Fantasia; Lutas; Poderes;
Empoderamento Feminino.

Uma jovem corria pela floresta enquanto perseguia
duas pequenas raposas de cinco caudas. De repente, ela
alcançou as duas raposinhas e começou a acariciar o
pelo de uma delas.
— Kit, seu pelo é tão macio, parece um algodão. disse
a garota. Ela não era outra senão a princesa do clã mais
poderoso do planeta, os kitsunes. Seu nome, Rachel, era
uma homenagem a sua falecida avó, que em um ato de
bravura e inconsequência se lançou num buraco negro
para impedir o colapso do sistema solar.
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Enquanto acariciava os dois animais, Rachel escutou
um farfalhar vindo de uma moita. Saindo dela se
revelou a mãe das duas raposinhas, uma kyuubi tengu
em sua forma humana. A lendária raposa de nove
caudas que alcançou a marca de mil anos de vida,
atingindo assim a onisciência.
— Senhorita Rachel, desculpe atrapalhar, mas acho
que a senhorita gostaria de saber o que está
acontecendo na reunião dos anciãos com o patriarca.
Rachel observou aquela mulher com orelhas e
caudas de raposa antes de dizer:
— Não me importo com a reunião daqueles velhos,
mas me diga, kumihu, por que deveria saber sobre essa
reunião?
Kumihu, a raposa de nove caudas suspirou antes de
dizer:
— A reunião dos anciãos, desta vez, é para decidir
qual clã terá conexões com os kitsunes por meio do
casamento arranjado com a primeira filha do patriarca.
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Ouvindo a última parte, uma irritação começou a
surgir na princesa do clã e, sem dizer nada, saiu em
direção ao clã.
A cada passo que Rachel dava parecia nem tocar na
superfície da terra. Quando chegou ao clã, os guardas
da entrada nem conseguiram perceber sua presença
enquanto passava por eles.
Entrando no clã, a garota se dirigiu ao salão de
reuniões onde os anciãos e o patriarca discutiam sobre
quem seria o mais qualificado para se juntar aos
kitsunes.
— Patriarca Damon, devemos engolir o clã da Fênix
ou o clã Fenrir usando o casamento. O ancião Albert
falou enquanto olhava para os demais.
— Concordo com o ancião Albert. disse Eloir, o
segundo dos quatro anciãos.
— Também concordo com o primeiro e segundo
ancião. Kayzel falou logo depois, o terceiro e o mais
velho dos anciãos.
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— Me desculpem, mas discordo plenamente com
essa relação de casamento. Mesmo que precisemos
engolir os outros clãs, não precisamos forçar uma de
nossas jóias a se curvar perante eles. Baltazar, o mais
jovem dos quatro anciãos, falou.
Antes que Damon emitisse sua opinião e o veredito,
Rachel invadiu a reunião com passos fortes e uma
estranha pressão a sua volta.
—

Vocês,

velhotes,

não

mandam

no

meu

coração, muito menos na minha vida. Sou a filha da
matriarca valquíria, a mulher escolhida para governar
e proteger a terra, sou neta da falecida Rachel, que em
um ato de coragem, parou um buraco negro com seu
corpo, sou filha do próprio patriarca atual do clã,
Damon, que é o segundo homem mais qualificado para
deter qualquer guerra que vir a acontecer. Sou irmã
mais velha de Anna, a herdeira do elemento Luz, a
segunda mais forte. Então vocês, seus velhos, não
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mandam em min e nem em quem irei escolher para
passar o tempo restante da minha vida.
Enquanto Rachel falava tudo o que estava a
engasgando, a pressão em seu corpo aumentava
rapidamente, deixando três dos quatro anciãos
sufocados.
O patriarca do clã Damon, para tentar impedir que
sua filha matasse os três anciãos com a pressão do seu
corpo, se levantou e propôs?
— Tenho uma ideia de o que podemos fazer para
resolver isso, peço que aceite os termos que colocarei
aqui e agora.
Rachel acenou concordando e retraiu a pressão que
sufocava os anciãos.
— Os termos são simples: aqueles que quiserem ter a
sua mão, terão que a derrotar em um combate. Damon
terminou com um sorriso aliviado no rosto.
Rachel sorriu ao ouvir os termos. Seu pai, o patriarca,
sabia mais do que ninguém que em termos de lutas e
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poderes, ela só perderia para nove pessoas em todo o
mundo.
Os anciãos acenaram com a cabeça antes de dizerem
em uníssono:
— Concordo com esses termos. Rachel saiu do salão
sem deixar que ninguém falasse, nem mesmo seu pai.
A garota se dirigiu ao seu quarto enquanto os
anciãos e o patriarca decidiam quando e onde seriam os
confrontos.
— Quando será este duelo? Noir perguntou ao
patriarca.
— Amanhã ele respondeu. — Já mandei avisar os três
clãs que amanhã os pretendentes lutarão com a
princesa e derrotá-la para conseguir o casamento.
Ao ouvir isso os três anciãos mudaram de expressão,
percebendo só agora que esse era o plano do patriarca
desde o começo.
Baltazar, porém, sorriu ao ouvir o patriarca. Além do
patriarca e sua família, só Baltazar sabia sobre o
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verdadeiro potencial que a princesa carregava dentro
de si, a primeira depois de séculos a nascer com os dons
do ancestral.
— Mas, patriarca, quando você planejou isso? E sem
nos informar antes? O ancião kayzel perguntou.
— Antes da reunião começar já sabia a motivação
dela. Conhecendo minha filha, ela não concordaria a
menos que ela pudesse provar a sua dignidade. Então
mandei mensageiros para informar os pretendentes.
Responde Damon.

No dia seguinte os anciãos dos três clãs chegaram na
entrada do clã Kitsune.
— Anciãos do clã Fenrir se apresentando para a
escolha do pretendente da princesa. — Um ancião do clã
Fenrir falou na frente do portão.
Logo depois, os anciãos voltaram a aparecer. Estes,
porém, eram do clã Fênix, e em suas vestes carregavam
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o símbolo de uma chama, cada uma com cores
diferentes.
— Anciãos do clã Fênix se apresentando para a
escolha do pretendente da princesa — disse um dos
anciãos em frente ao portão.
Por último, anciãos de vestes roxas e negras
apareceram na frente do portão e uma voz forte e
feminina pôde ser ouvida por todos ali perto.
— Anciãos do clã Onírico se apresentando para
ganhar o coração da princesa. — Os guardas do portão,
ao ouvir o que a voz disse, deram um leve sorriso
maldoso, sem nenhum motivo aparente.
Quando os três clãs se reuniram, uma bela jovem
apareceu na frente de todos usando um vestido longo e
amarelo, com uma grande raposa de nove caudas
bordado do lado esquerdo da barriga em cores
douradas. A jovem então começou a dizer:
— Sejam bem-vindos ao nosso clã. Sou Anna, a
segunda filha do patriarca. Desculpem por ser eu e não
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o patriarca ao recebê-los, ele está ajudando nos
preparativos da arena.
O pretendente do clã Fênix, ao vê-la, deixou escapar
uma frase que poderia ser a causa de uma guerra entre
os dois clãs.
— Foda-se a princesa Rachel, quero essa Anna no
meu quarto hoje à noite.
A voz do jovem foi ouvida por todos que estavam ali,
incluindo a segunda filha do clã Kitsune.
Nesse momento, porém, seis sombras ficaram à
frente da jovem Anna. Seis pessoas saíram delas, todas
usando roupas negras com uma raposa estampada no
peito.
— Retire o que disse. — Anna avisou, dando um
passo para trás enquanto continuava. Se não quiser que
o seu clã acabe erradicado por causa da luxúria de uma
criança mimada. As pessoas com o símbolo do clã se
aproximaram dos anciãos do clã Fênix enquanto os
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outros dois clãs observavam com espanto. Até que uma
voz masculina foi ouvida por todos.
— Parem com isso e venham para o coliseu, os duelos
começarão. Disse Baltazar.
— Sua sorte irá acabar assim que entrar na arena,
saiba bem disso. Anna disse antes de desaparecer em
meio a um clarão de luz dourada.
Após a luz se apagar, Baltazar apareceu no lugar
onde a segunda filha do patriarca estava.
— Me sigam, os levarei até o coliseu, onde os embates
irão acontecer. Após dizer isso, Baltazar se virou e
começou a andar.
Os anciãos dos três clãs, após o choque de ver um
humano se tornar luz e desaparecer, começaram a
segui-lo.
Chegando no coliseu, Baltazar informou:
— Os pretendentes devem ir em direção à arena, já
vocês, anciãos, devem se dirijam às arquibancadas.
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Após informá-los, Baltazar se dissolveu em água até
desaparecer por completo.

Uma mulher saiu de uma das nove entradas do
coliseu e começou a falar:
— Bom dia clãs, sou Kami Kitsune e irei introduzir os
combatentes, então, vamos começar! De um lado, a
princesa do clã kitsune, abençoada pelas kitsunes,
Rachel.
Rachel entrou na arena usando um vestido verde e
segurando uma espada curta, ligada a seu pulso por
uma corrente.
— Do outro, o herdeiro do clã Fenrir, o futuro do clã,
Ortros.
Um jovem de estatura média entrou, de cabelos
curtos e marrons, segurava em suas mãos um par de
soco inglês.
— Que comece o duelo.
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Ortros começou a se contorcer enquanto seu corpo
começava a mudar. Garras e presas surgiam. Sua cabeça
rapidamente se dividiu, tornando-se duas, assim como
o irmão do guardião dos portões do submundo.
— Se prepare princesa, pois agora não irei me conter.
Ortros se agachou colocando as mãos no chão, correndo
como um lobo na direção de Rachel
— Hump, você precisa de mais mil anos para me
causar dano com esse seu poder. Com um balançar da
espada, defendeu as garras de Ortros que quebraram no
contato com a lâmina. Em seguida, um corte vertical foi
o suficiente para acabar com o duelo.
— A vencedora do primeiro duelo é Rachel, com
apenas um ataque.
Todos do clã Fenrir se levantaram no momento ao
verem o corte no peito de Ortros. Após retirar o jovem
desmaiado, Kami convocou o segundo combatente:
— Do lado adversário, do clã Fênix, a luxúria
encarnada, o herdeiro do clã, Mamom.
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Assim que entrou na arena Rachel falou.
— Ouvi que você colocou seus olhos na minha
irmãzinha e quer brincar com ela à noite. Ela sorriu de
uma maneira psicótica e estendeu a mão, revelando
uma chama carmesim, lançando logo depois em
direção a mamom.
Gritos foram ouvidos quando os anciãos do clã Fênix
pulavam na arena e iam atrás de vingança.
— Sua pirralha, vou te esfolar viva enquanto te faço
chorar. O ancião sentiu uma escuridão tomar conta de
seu corpo e, ao se virar, viu Damon, o patriarca dos
Kitsunes, emanar a pressão do seu poder.
— Voltem a seus lugares ou eu irei mandá-los direto
para Hades. Damon disse com uma certa coerção na
voz.
— Bem, agora a terceira e última luta. Do lado
adversário, o filho do patriarca do clã Onírico, Draco, o
andarilho dos sonhos.
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Um jovem alto, de cabelos negros e vestes roxas
entrou na arena segurando uma grande foice com um
cristal azul marinho na base da lâmina.
— Você é muito superior aos seus oponentes, será
um desafio digno para mim. Draco falou antes de girar
a foice em volta de seu corpo e desaparecer. Aparecendo
em frente à Rachel, desferindo um corte vertical em sua
direção.
Rachel desviou do corte enquanto desferiu um corte
horizontal na altura do peito, fazendo Draco recuar.
— Vejo que não é alguém fraco como os dois
anteriores. Rachel disse enquanto guardava a sua
espada na bainha, desconectando a corrente da
pulseira. — Esse será o fim.
Uma chama azul surgiu em suas mãos e foi lançada
em direção a Draco, que simplesmente desistiu,
deixando a foice cair.
Após o fim da última luta, Rachel se aproximou do
centro do coliseu e declarou:
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— Agora, saibam todos, somente eu escolherei com
quem ficarei até o fim da minha vida.

Sobre o autor: Influenciado pelos amigos, jogos,
animes e mangás, Ewerthon se maravilhou pelas
narrativas que cercava essas mídias, até que se deparou
com a fantasia e daí em diante começou sua aventura,
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Chi’ma, dia 116 do ano 1948, 2° Sol:
Quanta falta você faz minha pequena estrela cadente.
Já tendo se passado cinco anos... parece que levou consigo
meu espírito. Pois agora apenas o corpo resta em
demasiada dor sem repudiar a mazela que se instaura no
íntimo. Tenho caminhado todos os dias, percorrido os
bosques e florestas por onde amava correr. É um silêncio
ensurdecedor, nem mesmo meus passos na rasteira grama
azul provocam algum som.
Em meio às lágrimas, Arttrus — o Chi’mafro de pele
roxa tão escura quanto a noite — registrava palavras
carregadas de pesar em seu diário. No suprassumo do
68

luto, de âmago quebrantado, optou por escolhas das
quais não se orgulharia, mas faria a todo custo. Entre a
morbidez e letargia, esperanças regadas poderiam
originar frutos, e o primeiro ato seria plantar a
semente.

Emancipações

surgem

do

interior,

alimentadas na escuridão antes de vir à luz. Ao
amanhecer do dia 117, lavou o rosto despertando os
característicos

olhos

brancos

de

íris

amarelas,

prendendo o cabelo num coque. Sem enxugar as gotas
que corriam pela barba volumosa, sentou à mesa com
sua caneta e diário.
Nosso planeta está um caos, acho que você detestaria
como as coisas vêm acontecendo por aqui, já que sempre
amou tanto Chi’ma. O continente Sul está se revoltando
contra o Norte, muitos de seus amigos da Religião Hamor
foram presos. Ainda me lembro como se fosse ontem,
quando fazíamos parte deles. Todos os dias te deixava no
pátio com as outras crianças aos cuidados do irmão Luzzir
transmitindo os ensinamentos, enquanto cuidava dos
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assuntos no templo junto com outros irmãos. Sei que não
gostaria de nada disso, mas eu saí da religião e mudei para
o Sul. Nunca consegui descobrir o que aconteceu naquela
floresta com você... tão pouco engoli as explicações deles...
jamais poderia, filha. Mas está tudo bem, eles estão entre
as raízes agora. Não posso negar que me atormenta nunca
ter encontrado seu corpo durante estes anos. Por isso fiz o
mesmo com eles, ninguém achará os corpos. Minha
atitude não diminuiu a dor, muito menos trouxe-a de
volta. Mas eu juro! Não permanecerá assim. Tentei pôr em
prática tudo o que aprendemos nesses anos em Hamor.
Desde o dia em que te perdi, não passou um sequer nestes
cinco anos sem que eu implorasse aos Deuses para a
trazerem de volta. Inúmeras orações de longas horas
ignorando a dor dos joelhos contra o chão. Eles ouviram
meu clamor e sabem que poderiam pôr em ti o fôlego de
vida novamente apenas com a força do pensamento, mas
se recusaram. Cansei de suplicar e esperar, está na hora de
meios plausíveis, atitudes de determinação forte.
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Chi’ma, dia 25 do ano 1950, 1° Sol:
Venho buscando meios de trazê-la de volta desde o dia
em que me recusei a sobreviver sem você e encontrei o
definitivo. Realmente tenho de agradecer ao meu pai,
jamais pensei que tais treinamentos militares que tanto
insistiu para eu aprender durante a infância seriam úteis
até o dia em que matei os monstros de Hamor que a
levaram de mim. Mas os conhecimentos científicos, nunca
cogitei fazer pleno proveito. Estava errado. Nestes últimos
dois anos eles reacenderam-se como uma chama e pude ter
um ótimo ponto de partida para o que venho estudando
sobre o continuum espaço-tempo. Mesmo em meio ao
colapso político, o planeta tem evoluído muito. Além de
todos os livros que leio sobre o assunto à medida que são
traduzidos de outros planetas para o idioma Chi’mafro, a
ciência

finalmente

conseguiu

comprovar

uma

possibilidade de interação com buracos negros sem a
morte do indivíduo. Sei que depois do seu nascimento
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abandonei o governo e as pesquisas para vivermos uma
vida pacífica e religiosa com sua mãe, muito devido à
corrupção que também presenciei, mas mesmo naquela
época as teorias do meu pai já tomavam um rumo
diferente, mais próximas da realidade ao invés de ideias
dum velho apaixonado pelo universo. Estou no caminho
certo.

Chi’ma, dia 302 do ano 1950, 2° Sol:
Mais um ano se encaminha ao fim e a chama da
determinação não perdeu uma fagulha sequer, eu vou te
trazer de volta minha pequena estrela! Nestes meses, pós
tamanha descoberta, os cientistas descartaram a opção de
usar os buracos de minhoca como possibilidade de viagem
no tempo, são exclusivos para alcançar apenas outros
pontos do espaço. Detraíram a atenção aos buracos negros
para saltar em pontos do tempo. Isso mesmo, querida, o
meio de trazê-la à vida será ir ao passado. Não só vou estar
lá para impossibilitar sua morte, como vamos continuar
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na vida que tínhamos, junto de mãe, antes da dor... causar
o divórcio. À medida que progrido sou observado e
acompanhado por alguém desconhecido que sempre se
mantém longe. Garanto, seja quem for, não irá me parar.
Amanhã me encontrarei às sombras com o cientista
embaixador do consulado Etheriano, e se tudo der certo,
vou te abraçar mais uma vez em breve. Farei o que for
preciso.
Após as preparações básicas, Arttrus dedicou
minutos auxiliando a nave fhest-7 a realizar os cálculos
baseados na paralaxe estelar e a parsec junto das
unidades astronômicas convertidas para ano-luz
definindo uma rota segura para a galáxia de Moonshi,
onde marcou seu encontro. Deixando a tecnologia
executar o trabalho restante através do salto no buraco
de minhoca, regrediu à galáxia destino pousando no
planeta Mingi, direcionado ao continente, estado,
cidade e bairro definidos pelo informante.
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Portor não era um bairro nada amigável. Naquela
escura noite a forte chuva não espantou os cidadãos de
diferentes raças das ruas mal iluminadas. A maior
fonte eram os letreiros neons dos estabelecimentos
devotos à prostituição e atividades ilegais não
praticadas sob luz do dia. Mesmo coberto pelo
sobretudo impermeável e capuz, detraiu atenção por
onde passava. Baixou seus olhos amarelos sem
intenção de retruca-los. Entre ruas e vielas, conduziu
seus passos sobre as calçadas de ferro com o GPS do pad
como guia. No beco destino, o Etheriano informante
acertava os valores pendentes com duas prostitutas.
— Você demorou tanto que eu até arrumei um
passatempo — disse ele em wekrer, um dos idiomas
universais, dispensando-as após entregar o dinheiro.
—

Vamos

ser

rápido.

—

solicitou

Arttrus,

estabelecendo a conversa no mesmo idioma.
— O negócio é o seguinte, você sabe que oficialmente
eu nunca estive aqui — relembrou ele ajeitando a
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máscara que escondia seu rosto com a mão direita e
estendendo os envelopes com a esquerda. — Coloca aí
no casaco se não vai molhar. Dentro tem toda a
localização do protótipo que estão desenvolvendo em
Kadis, e como funciona. Eles conseguiram criar o
dispositivo que altera a pressão interna da estrela,
insuficiente para manter sua própria massa. Aí, quando
o núcleo da estrela entra em colapso devido à
gravidade, o corpo celeste explode e é criado o buraco
negro. É nesse momento que precisa usar o Éxer,
definindo a data para qual vai viajar e fazer o salto. O
Éxer vai te conduzir pelo buraco negro. É claro que você
precisará desenvolvê-lo e testar inúmeras vezes, não sei
nem como, só estou te entregando os projetos que o
governo tá desenvolvendo e alguns cálculos, pra mim
isso ainda é ideia de doido.
— E qual é a parte difícil?
— Você tem que pegar o protótipo que estão
desenvolvendo em Kadis pra romper quantas estrelas
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precisar, mas tem que ser queima de arquivo — disse o
Etheriano, entregando-lhe uma arma — entendeu?
— E o que você ganha com isso?
—

Essa

base

escondida

em

Kadis

é

extragovernamental, eles tão querendo esparrar meus
esquemas... uma mão lava outra, entende!? Destrói
aquela merda toda lá. Caso alguém escape, considere-se
morto. Mas eu sei que você vai dar conta — disse em
tom irônico. — Até a próxima, Chi’mafro.

Após uma noite mal dormida na nave, Arttrus voou
até a pequena base em Kadis conforme as coordenadas
no envelope e a invadiu sabendo que encontraria
apenas cientistas despreparados e alguns seguranças
com os quais não teria dificuldade em lidar. Vestindo o
mesmo sobretudo escuro, cobriu cabeça e rosto com
uma máscara tática. Por meio da tubulação com auxílio
do pad, criou um caminho até a sala onde residia o
protótipo rompedor de estrelas. Arttrus emergiu da
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tubulação com a pistola silenciada de projéteis
energizados — presente do informante —, tingindo as
paredes com o vermelho fresco de suas vítimas
enquanto gritavam desesperadas no ato de fuga.
Arrastou uma das cientistas pelo cabelo, forçando-a a
digitar tal senha do compartimento onde estava o
dispositivo protótipo. Uma vez feito, a cientista correu
como alguém que tenta encobrir algo, mas não pôde
esconder o filho de sete anos debaixo da mesa.
— Por favor! Por favor! — implorava ela em wekrer,
afogando-se nas próprias lágrimas, debruçando-se sob
o filho a fim de protege-lo.
Farei o que for preciso, lembrou Arttrus antes de abrir
um buraco na testa destes, mesclando as lágrimas com
sangue. Assim que a equipe de segurança chegou, o
Chi’mafro os eliminou com um pouco mais de
dificuldade, porém, após tal ato, teve liberdade para
concluir sua chacina silenciando todos os gritos
clamantes por piedade, tingindo sua máscara e
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sobretudo no processo. Embora o sangue no gatilho
tornava o dedo escorregadio não lhe impediu de findar
suas últimas vítimas com disparos precisos no coração.
Sabendo que reforços não chegariam tão cedo nos alpes
onde a base localizava-se, teve tempo de levar o
protótipo à nave. Transformou a construção em
destroços ao decolar e disparar dois mísseis obrisus.

Chi’ma, dia 322 do ano 1950, 2° Sol:
Vinte dias, desde que roubei o rompedor de estrelas e
tenho desenvolvido o Éxer. Mas o meu trabalho tem sido
interrompido

a todo momento, não

consigo dar

continuidade sem mudar de esconderijo. Aquele que me
observava tem me perseguido intensamente desde a
chacina em Kadis. Seja quem for, está cada vez mais perto.
Fiz algumas armadilhas durante as mudanças, mas pelo
visto não foram efetivas. Vou ter que matá-lo antes que
me intercepte num momento oportuno para destruir toda
78

a minha pesquisa. Ninguém me impedirá de trazê-la
novamente, minha estrela cadente.
Num

momento

em

que

Arttrus

trabalhava

escondido, o romper da maçaneta foi mais rápido que
seus movimentos tardios. O invasor mascarado entrou
disparando e foi respondido da mesma forma. Entre os
disparos trocados, móveis e garrafas acertados, os dois
se aproximaram o suficiente para um combate corpo a
corpo. O invasor previa os golpes de Arttrus com
facilidade, acertou três facadas em sua costela e duas no
tórax. Sem mais forças para reagir, Arttrus caiu e foi
amparando pelo invasor. Expectorando sangue na
tosse, o Chi’mafro perdia os sinais vitais, recusando-se
a morrer.
— Não! Não agora... estava... tão perto — garantia
com a voz fraca e obstruída.
O invasor retirou a máscara e expôs cada singular
traço facial, idênticos aos de Arttrus, sob a pele roxa
com mesmo cabelo e barba.
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— Me desculpe...
— Co... como? — questionou Arttrus, perplexo e
assustado.
— Sim, eu sou você... mas não desse universo. Sinto
muito, mas estou fazendo o que é necessário... muita
gente ainda vai sofrer. Em 2002 você descobre que, para
o Éxer funcionar, precisa canalizar a energia cerebral de
milhares de pessoas ao mesmo tempo e sincronizar o
período que deseja realizar o salto no buraco negro. Em
2005, você volta para a política, em 2007, se aproveita
do estopim no caos governamental de Chi’ma para se
tornar um líder autoritário que até 2014 matará
milhões em seus testes fracassados. Queria que as
coisas fossem diferentes, mas...
— Então... é isso que nós somos... egoístas,
corruptos!?
— Por todos universos que passei... apenas eu fui a
exceção que despertou antes da chacina em Kadis. Em
todos os outros casos, após a chacina, não teve mais
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volta. Depois que tudo isso acabar...colocarei fim à
nossa existência, me matando. Não deixei de destruir a
vida de muitos no caminho.
— Milhões... não é?
— Milhões... eles não merecem isso, temos que
entender que isso vai... muito além de nós...
Em

lágrimas,

Arttrus

conduziu

sua

mão

ensanguentada, acariciando o rosto de sua versão sã.
Nos últimos fôlegos restantes questionou:
— E no fim... ela vol...
— Não... — interrompeu, segurando as lágrimas. —
Nós nunca conseguimos... trazer nossa estrela de volta.
— Bom... ao menos... ela está lá em cima... — disse
Arttrus, fechando os olhos involuntariamente. — Com
toda pureza e qualidades que a nossa estrela cadente
tinha, ela poderia ser uma constelação inteira, não é!?
Imagine só... Constelação Xhanii-a.
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Sobre o autor: Um nato amante de contar histórias que
explorem diferentes raças em seu principal universo
com forte presença de Mitologia, Ficção Científica e
Fantasia. Expondo em suas narrativas, críticas sociais e
pensamentos por meio de seus profundos personagens.
Mesmo sendo um grande admirador e aprendiz da
Terra, opta por levar seus leitores a lugares que poucos
conseguem com tamanha paixão, imersão e apego.
Outros mundos.

82

O Déspota
Nuno Brito

Categorias: Drama; Psicológico; Intimista; Pessimista.
Aviso de conteúdo: Este conto contém discussões sobre
depressão e suicídio.

Na

manhã

de

seu

quinquagésimo

quinto

aniversário, Vladimir acordou com a sensação de um
verme sambando em seu cérebro.
Diante do espelho, achou as sobrancelhas grossas,
que por mais alguns dias se tornariam uma só mancha
no rosto seco. Mordeu o beiço de fúria e amaldiçoou
Deus por ter sobrancelhas diferentes das que achava
cabíveis ao próprio rosto; a boca era fina demais; o nariz
se curvava bruscamente; faltava alguns fios na cabeça,
mas sobravam ao longo do peito; um mamilo era maior
que outro; tinha pernas fortes para chutar bola, mas
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odiava esportes; havia sonhado por anos em ser
botânico, mas era alérgico a flores, especialmente a
tulipas, aquelas que mais gostava. Se sentia uma
aberração, deformado como sempre se sentira, no
entanto inconformado como nunca antes. Dessa forma,
aceso pelo “verme”, bradou para a própria imagem que
dali em diante seria o senhor de si, e que suas vontades
agora eram decretos.
Chegou na pastelaria que frequentava um domingo
ou outro e pediu à senhora do balcão um pastel médio.
— Só tem do grande e do pequeno — disse ela, o
olhando com ar de estranheza.
Vladimir insistiu que queria do médio, tinha que ser
aquele e ponto. A mulher assegurou que não haveria
como atendê-lo, e, para passar sobre a situação, tratou
de oferecer gentilmente a promoção de dois pastéis e
um suco. Vladimir havia baixado a cabeça desde a
primeira vez que ouvira seu pedido ser negado. Sentiase contrariado pelo Universo outra vez. Mas sem dar
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mais tempo para o hospedeiro recair em autodesprezo,
o verme remexeu-se dentro da cachola do sujeito, que
se aprumou, mostrou o dedo do meio para a senhora e
prometeu a ela nunca mais voltar naquela pocilga.
Durante suas andanças naquela tarde, percebeu que
duas nuvens negras se fundiam lá de cima. Disse à
nuvem que não mandasse chuva, e sim neve. Queira
tanto vagar pensativo sobre as coisas que almejava
enquanto os flocos salpicavam sua jaqueta como chuva
de isopor. Talvez, se morasse na Suíça, na Rússia, no
Japão… A resposta que teve foi mais trovoadas; logo,
em seguida, um pé d’água enxarcou o aniversariante.
Mais uma vez era contrariado.
E o vazio aumentava.

Alguns dias depois Vladimir alimentou a ânsia de
viajar, conhecer as estradas férreas europeias, ver de
perto desde os vales beirando as encostas até os alpes de
neve.
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— Nosso pacote sai a esse valor, senhor — dizia a
moça da agência de viagens, apontando para o monitor.
Vladimir era só mais um endividado, o pouco que
tinha não chegaria perto do que precisava para a
viagem; prometida dele para ele mesmo. Perdoava o
Universo por não trazer a Europa até seus pés, porém,
como um grão-déspota, não aceitaria não andar de
trem — a cabeça latejou com a dança do verme inquieto.
Foi até um parque e comprou dez bilhetes para andar no
brinquedo.
Na primeira volta, seus olhos brilharam; sentiu-se
maravilhosamente

bem,

uma

criança

mimada;

desejara andar de trem e de fato estava em um; tudo era
perfeito, sorriu, quase completo. Durante a volta
seguinte concluiu que não era tão bom assim, até bufou
de tédio. Na terceira o trenzinho pareceu lento demais,
as crianças com uma alegria enojante, as inúmeras
cores lhe causavam tontura. Por fim, pulou fora e jogou
os outros bilhetes no lixo. Sentia que aquilo era pouco
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recheio para tamanho rombo, enquanto se perguntava
se haveria algo que o completasse de vez.
O tempo passava. O verme evoluía. Não em porte,
mas na afinidade com os desejos mais ambiciosos do
homem. Se o cadarço desamarrava na rua, o parasita
transitava pelo cérebro de Vladimir, que logo ordenava
à primeira criança que encontrava que amarrasse seus
sapatos por ele. Se buscasse por um livro na biblioteca
que estivesse já emprestado a alguém, o sujeito
descobria o nome e endereço da pessoa; ia até ela e
exigia que entregasse o livro imediatamente. Toda
terça, quando levava as roupas na lavanderia,
esperneava se caso a última máquina da esquerda
estivesse ocupada, era dele e de mais ninguém. Quando
raramente ia ao cinema, mandava chamar o gerente,
afinal, os funcionários sempre se recusavam a tirar da
telona aqueles lançamentos grotescos para colocar as
histórias de pistoleiro-salva-mocinha do John Wayne,
que tanto amava.
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Certa vez foi ao hospital andar atoa, sob a desculpa
de que sentia contrações no peito, a verdade é que tinha
deleite ao ouvir o médico perguntar o que ele sentia, já
que qualquer sintoma que inventasse seria tratado pelo
doutor como verdade — um instante em que delirava
de prazer, sabendo que apenas a sua palavra importava,
nada mais. Vladimir batia o bico do sapato no chão,
impaciente; não suportava mais ter que esperar o
atendimento. Para ele era uma vergonha todo aquele
descaso, mesmo só fazendo seis minutos que havia
chegado ali. De repente, um garoto entrou no hospital
anunciando que sua avó estava sofrendo de um mal
súbito. Sentado ao lado de Vladimir, estava um outro
homem com a filhinha nos braços. Prontamente, esse
pai indicou que a enfermeira concedesse a prioridade
de sua filha para a avó do rapaz. E assim foi feito.
Vladimir mirou com profunda atenção e incredulidade
para a menina que seguia tossindo no colo do homem
enquanto a maca encaminhava a idosa para dentro.
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Vladimir,

furioso

com

tamanha

mediocridade,

questionou o pai da criança sobre o porquê de ele ter
feito aquilo.
— Como “porquê”, amigo? — respondeu. — Você não
faria o mesmo?!
Vladimir foi embora imediatamente. O verme havia
sinalizado

que

aquela

passividade

poderia

ser

contagiosa.

Vladimir raspou as sobrancelhas. Sentiu que não era
o bastante. Então, pobre, mas ainda mais agarrado à
necessidade de mudar os “defeitos” do corpo do que o
antigo desejo de viajar para a Europa, acertou um
empréstimo grandioso com o banco. Em seguida
preencheu os lábios; operou o nariz; fez implante
capilar; acertou a sutil discrepância nos mamilos; até
voltou a estudar botânica; usando um pregador de
roupas no nariz… Se sentiu completo com isso? Nem
um pouco. Estava em dias com os caprichos do próprio
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ego, entretanto, como nunca, em débito com o seu eu
essencial. Afinal, já eram dois: O Vladimir que só queria
ver a neve e os alpes europeus, andar de trem, e então
voltar pra casa assobiando as músicas da vida; e o
Vladimir que achava que exigir para ontem algo, como
um canguru fluente em alemão, representava sua
imagem, rompendo com as barreiras do convencional,
criando em seu espelho a figura de um déspota —
alguém que inflava o peito e, pomposo, gritava para a
cidade inteira ouvir que ele é quem tinha as rédeas de
sua vida; jurando para que si que esse “controle” traria
a tão almejada completude.
E nisso o primeiro ia morrendo dia após dia.
Enquanto o segundo já era proibido de entrar no
parque, na biblioteca, na lavanderia, no cinema, já
havia até quem o chamasse de maníaco por ter
presenciado mais de uma vez a estranha atitude de
ordenar crianças amarrarem seus cadarços. Não, não
era um doente, apenas um ser que julgava ser o centro
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da razão, um deus a ser atendido por aquele que era seu
súdito: o mundo inteiro.
Um deus que quanto mais expandia os limites do
querer, mais restrito ficava a amplitude de seu poder.
Se passaram dias, semanas, meses. As ordens de
Vladimir ficaram mais rígidas e inflexíveis, seu espírito
cada dia mais descontente com a insubordinação da
natureza e da sociedade perante ele. O verme, mais
bruto, se irava dentro do crânio do hospedeiro. Os dois
estavam em total sintonia, uma simbiose perfeita. Já
não mais era preciso o chacoalhar de um para instigar o
outro a ceder a ganância de desejar o absurdo, pois
agora agiam sincronizados, pertencentes quase ao
mesmo organismo: eram a casca e a semente de um
único fruto.
Vladimir estava decidido: ninguém no mundo
poderia ter o mesmo nome que ele. Se candidataria se
fosse preciso. Ascenderia de cargo. Viraria chefe de
Estado. E então sabe-se lá o que faria com quem
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afrontasse suas ordens e ousasse portar algo que
deveria ser apenas dele. Deu início ao plano. Quem
julgasse ambicioso seria econômico, afinal, era mais
que ambicioso, era Vladiavélico. Acampou na porta do
cartório. A todos que chegavam, ele dizia, em seu
trejeito desvirtuado e deselegante de sempre, que não
poderiam usar o nome Vladimir de forma alguma, era
lei. Não demorou para tomar um cruzado no queixo e
cair desacordado.
— Não bate bem do cocuruto — respondeu um
pedinte

sentado

na

porta

do

cartório

quando

perguntado por um guarda sobre o sujeito desmaiado.
“Olha só, lá vai o louco”, diziam quando o homem
passava.
Chegou a ser internado no manicômio; tentou fugir
quatro vezes; na última finalmente obteve sucesso.
Rolavam boatos que ninguém lá dentro aguentava mais
vê-lo induzir os mentalmente fragilizados a serem seus
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seguidores, quase como servos e lacaios; então acaram
facilitando a fuga de Vladimir.
Sedento pelo instante de plenitude, meteu-se em um
disfarce, foi ao parque, entrou no trenzinho… mas nem
a primeira volta trouxe um fragmento de brilho,
sorriso, preenchimento. Era um homem ainda mais
feio, cada dia mais endividado, mais grosseiro; acima de
tudo, vazio de tal forma que ouvia os ecos de quando era
menos desejoso, e, principalmente, muito menos
infeliz.

Aconteceu de visitar o jardim municipal para
espairecer, último lugar além de sua casa que ainda
podia circular livremente.
— Não consigo decidir qual é a mais linda! —
exclamava alto e contente uma moça agachada sobre as
flores. — Begônias são um encanto… mas as hortênsias
são puro charme.
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Vladimir assistia a indecisão da moça, que analisava
do caule às pétalas de cada uma. Ele argumentou que as
tulipas eram as mais lindas; até porque eram belas na
sua simplicidade, com pouco volume, mas muita
classe. A moça refletiu e teve que concordar. Apanhou
uma tulipa e foi-se embora cheirando-a. Abismado por
nunca ter tido o prazer de conhecer o perfume de sua
flor idolatrada, Vladimir ignorou a consciência de seu
limite e tragou todo o bulbo de uma tulipa. Nos dois dias
seguintes mal conseguiu dormir de tanta tosse e falta
de ar; e sem sono não podia sonhar, e não podendo
sonhar estava cada vez mais imerso na realidade. Ali
desejou voltar no tempo: não ter cheirado a flor, não ter
ido ao jardim, não ter vivido tanto para ser tudo o que
era agora. Não podia mandar no tempo. Não podia
decidir nada, nada além da roupa que usaria amanhã, e
isso apenas dentre as que tinha.
Cansado daquele imenso cadeado — a realidade —
que lhe separava das ambições e limitava seus prazeres
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vis, ele decidiu-se de fato o que teria de ser feito. O
verme remexeu uma última vez, não mais com peso ou
raiva, só um desânimo pós-aceitação.
Lembrou-se do homem que ao invés de levar
depressa a filha doente ao médico, cedeu passagem à
senhora que acabava de chegar. Tão passional quanto
aquele pai, Vladimir voltou até a pastelaria que jurou
nunca mais pisar. E não pisou mesmo. Da porta, com
cara de cachorro abandonado e faminto, apontou pelo
vidro para um pastel pequeno, sacudindo uma nota na
outra mão, mudo. Com rancor, mas indisposta a perder
uma única venda, a senhora embrulhou um pastel e
puxou a nota com desgosto.
Em casa outra vez, Vladimir revirou os frascos
químicos de seus incompletos experimentos botânicos.
Apanhou um de tampa verde e sentou na frente do
espelho. Partiu o pastel ao meio; espalhou a quantidade
precisa do líquido; e, amaldiçoando a si por ter uma vida
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tão repugnante quanto o rosto, mastigou, mastigou e
engoliu.
Não escolheu onde nasceu, não escolheu os pais,
nem os irmãos, os inimigos, ou as cartadas do destino,
mas escolheu como, quando e onde jogaria tudo pro alto.
Um déspota, senhor de si.
Na noite de seu quinquagésimo sexto aniversário,
ele desabou. Não desejava nada que não fosse o sono.
Morreu Vladimir. Morreu o verme.

Sobre o autor: Fundador do projeto @nuno_na_lua,
natural de Minas Gerais, ele ingressou sua jornada no
mundo da escrita após um trabalho de escola que
focava na criação de poemas autorais. Dali em diante
“mastigou” as grandes obras de Drummond, Dumas,
Conan Doyle, Augustos dos Anjos, dentre outras
grandes referências, afim de um dia se tornar uma
também. Atualmente publica poemas, crônicas e
declamações em sua página no Instagram; e investe
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parte do tempo para o estudo da literatura e
desenvolvimento de seu primeiro romance: Foragidos
na Terra dos Cata-ventos.
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A esposa suspeita
Pedro Morais

Categoria: Suspense; Humor Ácido; Mistério; Peculiar.

Ele chegou meio nervoso. Pelos seus modos suspeitei
que fosse mais um caso de suposta traição. Ofereci uma
cadeira assim que entrou. Sentou-se e logo disparou a
falar. Estava certo, o cliente duvidava da fidelidade da
esposa. Questionei os motivos da suspeita, disse-me
que a mulher tinha alguns hábitos bem estranhos.
Todas as noites ela formatava o celular e suas
mensagens eram apagadas cinco minutos depois de
visualizadas ou enviadas. Ela também cobre a câmera
do celular e do notebook. O aplicativo de conversas
instantâneas era acessado apenas através de senha
ativada por voz. Confesso que também achei bem
estranho, mas isso não indicava uma traição.
98

Além disso, a mulher costumava sair à noite e não
atendia o celular. Demorava a voltar e quando chegava,
não dava explicações. Nunca respondia diretamente, e
sim com devaneios e jogos. O homem já tentou segui-la,
mas ela sempre desaparecia sem deixar rastros.
Não restava dúvida de que trata-se de uma mulher
bastante peculiar, mas não há fortes evidências de
traição. Por outro lado, como minha agência de
investigação anda com poucos casos, aceitei esse. Ele
me enviou uma foto da mulher e também me forneceu
detalhes, como o lugar onde morava, o local em que
trabalhava e outras informações. Disse que começaria a
investigar no mesmo dia e o manteria informado. Ele
ficou feliz com a eficiência e logo se retirou.
Pela conversa, a mulher costumava sair à noite,
então começaria a investigar por esse ponto. Fiquei
próximo à entrada de sua casa e esperei que saísse. Isso
ocorreu às 22 horas em ponto. Segui-a sem que notasse,
porém ela agiu como se soubesse que havia alguém a
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acompanhando, olhava para os lados e andava rápido.
Ela tomou um ônibus, aproveitei e embarquei junto.
Desceu na segunda parada, imediatamente antes que a
porta se fechasse, deixando-me sem reação. Desci no
próximo ponto, mas ela já havia desaparecido. Não era
uma amadora.
Decidi não relatar o fracasso ao meu cliente. Iria
segui-la durante o dia e aprender a sua rotina. Ela saiu
às 7 horas e tomou o mesmo ônibus do dia anterior.
Dessa vez a segui de carro. Desceu no terceiro ponto e se
dirigiu a um parque. Estacionei o veículo e fui atrás,
porém, mais uma vez, tinha a perdido. Estava claro que
eu precisava de uma equipe maior nesse caso. Liguei
para dois contatos, requisitando ajuda para hoje à noite.
A postos na casa da mulher, notei que ela saia mais
uma vez às 22 horas. Um dos meus ajudantes a
acompanharia de perto. Eu e outro investigador a
seguiríamos de carro. Ela tomou o ônibus. Informei à
investigadora que iria descer na segunda parada.
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Porém, não foi isso que a mulher fez. Continuou no
ônibus até a última parada. Em seguida, tomou outro
ônibus com o caminho inverso e desceu no ponto de
origem. Depois dessa jornada ela simplesmente voltou
para casa. Ninguém tinha uma resposta clara para isso.
Ela já suspeitava que a estávamos seguindo? Ou estava
só se divertindo conosco?
Aquela mulher me intrigava, e por isso não queria
desistir do caso. Na manhã seguinte eu e meus
ajudantes estávamos a postos na sua casa. Ela tomou o
ônibus e desceu na parada próxima ao parque. Um dos
investigadores a seguiu até a estação de metrô. Ali uma
multidão de pessoas esperava o trem e meu parceiro a
perdeu. Precisava de uma equipe ainda maior. Convidei
mais três investigadores.
Na mesma noite organizei um planejamento. Um
ajudante estaria na parada de ônibus, outro no final da
linha, outro dentro do ônibus que passaria naquele
horário e, por fim, eu e mais três investigadores
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ficaríamos no carro à espreita. Por volta das 22 horas
ficamos a postos, mas não havia nenhum sinal da
mulher. Já era quase uma da manhã quando me dei
conta de que ela não sairia. Todo o nosso esquema foi
em vão.
Na manhã seguinte fiz uma nova organização: um
investigador na parada de ônibus, outro dentro do
ônibus, outro no parque, um na estação de metrô atento
ao nosso sinal, um próximo ao trabalho da mulher e eu
no veículo. Às 7 horas, nosso alvo saiu. Tomou o ônibus,
desceu no parque, e entrou na estação de metrô. Nosso
contato na estação a seguiu de perto e entrou no vagão
que ela tomou. Achei estranho que o trem ia para a
direção contrária à localização de seu trabalho. Desceu
na quarta parada e o meu investigador a seguiu. Porém,
ao lado da estação de metrô ela alugou uma bicicleta e
desapareceu de vista. Às 8 em ponto o investigador que
estava em frente ao trabalho dela nos informou de sua
chegada ao local.
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Todos, especialmente eu, estavam surpreendidos.
As habilidades dessa mulher poderiam ser de uma
agente, um dos investigadores brincava. Teria que
cobrar um valor a mais do meu cliente. Os custos da
operação já estavam bem altos. Liguei para ele naquele
mesmo dia e expliquei toda a atuação da sua cônjuge. O
homem ficou ainda mais surpreso e intrigado. Porém,
ele queria ir até o fim e disse que bancaria todos os
custos.
Fiz vários preparativos para hoje à noite. Toda a
equipe estaria à espera do meu sinal. Mais de 15 pessoas
trabalhando para seguir nosso alvo. Às 22 horas a
mulher saiu com uma bolsa. Dessa vez ela não pegou
nenhum transporte. Seguiu andando tranquilamente e
entrou num bar a duas quadras da sua casa. Pensei que
ali

encontraria

um

suposto

amante.

Três

investigadores a seguiam de perto, outro estava no
parque, outro no ônibus, outro na parada final do
ônibus, outro ficaria na porta da casa dela, e o restante
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a seguiria em três carros diferentes. Ela entrou no bar e,
segundo o relato do nosso pessoal, pediu água. Queria
acompanhar isso de perto, por isso estacionei o carro e
entrei no bar.
Usava um vestido preto discreto. Ninguém se
aproximou, ela tomou a água devagar, saboreando cada
golada. Após vários minutos, pagou a conta e se
levantou. Foi direto ao banheiro. Um momento depois
uma mulher loira de vestido vermelho saiu do
banheiro. Ninguém percebeu. Depois de algum tempo,
percebemos que a mulher nos havia enganado outra
vez. Havia trocado de roupa e colocado uma peruca. Ela
era a mulher loira! Minha equipe procurou pela mulher
por toda a redondeza, sem sucesso. Até que um
integrante da nossa equipe que ficou a postos na porta
da casa dela nos informou que uma mulher loira havia
chegado.
Não tente imaginar minha frustração. Foi um
planejamento inteiro para ser enganado por um mero
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disfarce. Resolvi usar todos os meus recursos. Queria
tirar essa história a limpo. Vinte e cinco pessoas. Isso
mesmo, você não leu errado. Vinte e cinco pessoas em
uma única investigação!
Na primeira semana de operação, confesso que não
avançamos muito. A mulher sempre conseguia nos
despistar. Saía pela janela do banheiro ou dava uma
volta no quarteirão e regressava. Mesmo abalado
verifiquei algo impressionante. Essa esposa nunca
repetia a estratégia. A cada dia ela assumia uma rotina
aleatória e sem sentido. O caminho mais rápido para
seu trabalho levava em média 5 minutos de metrô, 8
minutos de ônibus ou 12 minutos de bicicleta. Porém,
ela sempre levava quase uma hora desde a saída de sua
casa até a chegada em seu trabalho, sempre adotando
uma nova rota. Para entender cada passo dessa mulher
eu tinha que jogar alto.
Contando com quase 50 pessoas, drones, câmeras de
longo alcance e outras tecnologias que nem eu saberia
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explicar, conseguimos mapear todo o trajeto da esposa.
Em toda essa operação, ninguém se aproximou dela.
Alterava a rota todo dia, mas não falava com ninguém
ou fazia qualquer outra parada. Ela apenas demorava
bem mais a chegar ao trabalho. À noite ela saia sem
rumo, às vezes só para caminhar, dar uma volta de
ônibus, metrô ou bicicleta. Muitas vezes, trocava de
roupa durante suas saídas noturnas. Visitava bares,
restaurantes, boates e cafeterias. Porém, só pedia água,
independente do recinto. Mesmo pagando a conta, às
vezes saía pelos fundos ou pela janela do banheiro.
A conclusão de toda essa operação exaustiva,
meticulosa e dramática: nada. A esposa era uma pessoa
misteriosa e isso sem dúvida a deixava mais atraente e
interessante. Porém, por trás de todo esse mistério e
suspense, não havia nada a ser escondido. Nenhum
amante oculto nas rotas de trânsito, nenhuma
atividade

ilícita,

nenhum

Absolutamente nada.
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passado

obscuro.

Sobre o autor: Pedro Augusto de Oliveira Morais nasceu
em 1991 na cidade Anápolis, no interior do estado de
Goiás, mas mudou-se para a capital, Goiânia, ainda
bebê. Desde pequeno é fascinado pelo universo da
leitura, mas só a pouco se aventurou a escrever. Em
2021 publicou seu primeiro livro: "O Ensaio da
Aleatoriedade", além do conto "Herança da COVID-19”
na antologia: "40 Contos que Eles e Elas contam" da
Editora Vitrola. Além de escritor, é Doutor em Química
pela UFG, pesquisador e professor.
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O dom do toque
Reginaldo Cruz

Categorias: Ficção Científica; Romance; Filosófico;
Drama.

Dentre as ferramentas mais perfeitas de destruição
que os homens puderam criar em suas mentes
engenhosas e cruéis para dissipar a si mesmos de uma
existência niilista e confusa, a maior delas é o amor.
Talvez Ulghzastath estivesse enganado, há muito ele
estava com os homens, tempo demais. Aprendeu que
eles se escravizavam em nome de construções gloriosas
e dinastias vazias, acabavam-se em disputas efêmeras e
destruíram tudo em nome do que chamavam de
progresso. Os homens eram uma erupção de desejos,
mágoas, erros e sonhos que, no fim, andavam para
servidão das circunstâncias.
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Ulghzastath viu a história humana passar como um
pequeno ponto progressivo rumo ao desconhecido no
universo. Ele não entendia como seres carnais e
vistosos se admiravam e criavam padrões para
vangloriar os mais bem afeiçoados. Moda é uma
invenção de quem ainda está ligado ao narcisismo
interior, com o ego voltado à matéria externa. Os Qu
não precisavam mais de um corpo físico, a não ser que
quisessem. Não se limitavam mais ao tempo e espaço,
não como os humanos. Eles possuíam apenas o que os
homens chamavam de história, e cada Qu vive de
acordo com todo.
Ulghzastath pensava como Qu padrão. Mas percebeu
que mesmo não sendo matéria à base de carbono como
os seres humanos, estava contaminado por algo. Eva
era o nome de sua doença, mau augúrio e de seu pecado
mortal. O impassível Qu estava apaixonado por uma
humana, ao menos é o que ele podia descrever em suas
intenções.
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Alguns historiadores entre os Qu diziam que, num
passado remoto, algum dia tiveram proximidades,
laços parentais e relacionamentos baseados em
emoções. Porém, tudo acabou quando seus corpos se
foram e deram lugar ao que se tornaram, pura
nanotecnologia robótica, milhões de micromaquinas
dotadas de uma sofisticação magna ao ponto de que
seria impossível explicar a qualquer humano como são
e porque vivem dessa forma. O jeito mais fácil que
Ulghzastath acharia de dizer o que são é: uma sociedade
totalmente utilitarista e cientificamente pragmática ao
ponto de eliminar as fraquezas sociais, fados biológicos
e incômodos físicos.
Mas Eva era um delírio em seu microcosmo interior,
sua pele negra como a noite vista da imensidão do
espaço, seu cabelo coroando a cabeça com o esplendor
magnífico e crespo de uma coroa que demonstrava
força, olhos penetrantes e uma boca carnuda e bela.
Ulghzastath não conseguia descrever dentro de si como
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conseguiu achar beleza em tal criatura. A priori pensou
que precisava de

reparo, pois mesmo os

Qu,

possuidores de tal tecnologia, possuíam certos defeitos.
Não era o caso. Diferente do que pensou inicialmente,
encontrou sentimentos nos versos de Djavan, um
músico brasileiro que havia deixado despercebido, pois
até então a arte não passava de um capricho inocente
dos homens.
“amor é como um laço, um passo para uma
armadilha”. Em sua soberba Qu, ele não entendia como
um sentimento primitivo poderia ser tão fatal, mas
depois de entender através dos versos sinceros,
Ulghzastath percebeu que, ao pensar que estava
quebrado, na verdade, o que se rompera nele foi o desejo
pela mulher humana.
Eva saia para trabalhar todas as manhãs, servia os
homens e mulheres que adentravam num restaurante
em seu bairro, às vezes era humilhada por sua posição
social ou por homens que desejavam possuir seu corpo,
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o que deixava Ulghzastath com extrema raiva, pois ela
deveria ser a rainha dos homens. O Qu notou que
quando se ama alguém, esse alguém se torna
conquistador de seus pensamentos e, portanto, tem
soberania no que chamam de coração. Eva deveria ter o
mundo em suas mãos.
Todas as noites ela dançava em frente ao espelho,
ansiando que seus sonhos se realizassem e que seu
choro fosse afagado por alguém que lhe ouvisse. Mal
sabia ela que Ulghzastath estava ali desde que a
conheceu e queria estar para sempre, mesmo que ela
não soubesse de sua existência. A princípio, o governo
Qu decidiu não revelar a existência de sua raça para
seres inferiores, pois decidiriam o que fazer com eles até
então, e o veredito para os homens seria extinção. Os Qu
drenariam as máquinas venenosas que destruíam um
dos poucos planetas no universo que abrigam vida.
Julgaram que, por serem criações humanas, os
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humanos eram os responsáveis pela morte do planeta
Terra, e por isso seriam eliminados.
Era a última noite que Ulghzastath veria Eva. Ela
estava dançando com o semblante sonhador e sereno.
Mal sabia que se dissiparia em milhões de átomos e se
integraria ao universo, esse era o efeito esperado da
arma contra os humanos. Contudo, o ferrão sórdido do
amor era mais poderoso em Ulghzastath do que as
armas e potestades superiores. Seu coração, se é que ele
poderia chamar sua mente assim, se encheu de alegria
ao ver o corpo majestoso de Eva dançando em seus
últimos momentos. Embora, de forma repentina,
inundou-se de tristeza ao ver que seria também o
último suspiro de um amor tão curto.
Ele ansiava tocá-la de alguma forma. Mas, se o
fizesse, seria traição perante sua raça. Essa era a sua
maldição, o fardo pesado de amar e não ser
correspondido, o fato de conhecer e não ser conhecido,
a sombra de estar presente e não ser notado.
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Ulghzastath ficou preso em si mesmo por alguns
instantes, queria saber por algum momento como seria
se Eva soubesse de sua existência, o que fariam juntos,
quantos filhos teriam, o que ela pensaria.
O espião Qu sabia os segredos de Eva, como ela
queria se livrar do trauma de ter um pai bêbado e uma
mãe ausente. Sabia sobre o sonho de se casar e ter três
filhos e toda sorte de fantasias que a livrava por alguns
instantes do cotidiano. Mulheres humanas são vetores
incríveis de desejos e lembranças. Para elas o
significado muitas vezes está além do toque, um dom
que Ulghzastath não possuía.
Ulghzastath ansiava dizer a ela que se acabasse em
suas danças, pois seria a sua última noite viva.
Contudo, não sabia se o que desejava, na verdade, era
que ela fizesse algo especial ou se aquela cena se
imortalizasse dentro dele como uma memória tão
sólida

quanto

uma

montanha

com

raízes

nas

profundezas da terra, algo que ele jamais pudesse
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esquecer, o que é estranho. Os Qu transcenderam a
memória, eles não precisam esquecer, ao menos que
queiram. Contudo, o amor era algo tão novo para
Ulghzastath que ele não tinha ideia de como manter
tudo como é.
Eva pegou o celular e começou a usar as redes
sociais. Pessoas vazias colocavam a vida à disposição e
troca

de

anseios

Ulghzastath

não

dos

mais

entendia

variados

porque

os

motivos.
humanos

necessitavam tanto de aprovação para suas vidas. Um
sorriso em troca de um elogio fútil e vazio que não
alteraria em nada uma existência mesquinha e falsa. A
hipocrisia é um castelo de paredes de vidro nas redes
sociais humanas. Eva estava focada em um homem que
flertava amores com ela. Mal sabia que em meio a
promessas familiares ele possuía esposas e filhos.
Ulghzastath ficava irritado quando se lembrava disso,
ela morreria hoje amando uma ilusão construída para
um homem obter prazer.
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Em meio a curtidas e compartilhamentos, Eva deu
um longo suspiro, viu um vestido que amava muito. O
velho Qu queria poder proporcionar isso a ela, um
contentamento apenas por uma roupa não seria nada
para Ulghzastath. Contudo, era apenas isso que ele
podia fazer, imaginar, pensar, planejar e inferir.
Eva adormeceu e Ulghzastath entrou em seus
sonhos. A única forma de tocá-la. Quando ela dormia,
ela podia ser uma criança, adulta ou de qualquer forma.
Poderia dançar com ele. Geralmente o velho Qu
aparecia como André e tomava a forma de um homem
de aparência similar a de Eva, com olhos negros e pele
escura como o ébano, a voz voava feito trovão e surtia
um efeito avassalador na mente dela.
Nessa noite terrível de separação, Ulghzastath, sob a
forma de André, resolveu aparecer com os filhos que
outrora Eva almejava. Eram dois ao todo, crianças
cintilantes correndo na sala e demonstrando o frescor
da juventude. Numa mesa de jantar lustrosa e
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arrumada na qual eles bebiam vinho e conversavam
sobre o futuro, o Qu falava como se houvesse um
amanhã a ser semeado. As sementes das palavras de
Ulghzastath eram todas belas como um amor jurado e
eterno, sempre buscando um amanhecer e um renovo
de fôlego.
No jantar dos sonhos, Eva confessou que estava feliz
com sua vida financeira e como estava tendo muito
trabalho num grupo de dança no Rio de Janeiro. Todos
os dias fictícios da imagem da realidade eram ideais
construídos em relação a sua competência. Do
aquecimento às lesões que ela tinha no grande
espetáculo de pessoas inexistentes. Mas ali, na prisão de
doces sentimentos, Eva se sentia mais feliz e protegida
do que no mundo real. Ao menos era o que Ulghzastath
lia nas frequências mentais da mulher.
A noite logo chegou e o mundo iria desmoronar, a
terra seria livre dos humanos aos quais estava presa.
Ulghzastath, sob a forma de André, se despediu com um
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longo beijo apaixonado. O semblante era de uma
tristeza infinda e intensa. Seria a última noite de amor
na qual ele poderia dizer apenas o último “eu te amo”.
Ao amanhecer ele estaria de volta aos Qu. Ulghzastath
não sabia de quem eram os sonhos. Se fosse de Eva ou
dele talvez não importasse. O dom do toque era a única
coisa que lhe importava e, no fim, quando tudo
acabasse, talvez fosse a última lembrança de uma vida
distante e de um amor intangível.

Sobre o autor: músico, estudante de filosofia e amante
de autores clássicos desde de Dostoiévski até Tolkien,
gosta de fantasia medieval, cyberpunk e terror.
Instagram: reg_cruzz. Twitter: @Mundo_Sociedade.
Facebook: Reginaldo Cruz.
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A brutalidade dos golpes de Capak fazia tremer as
paredes do rochedo de Urcara. Ele brandia seu
macuahutil ancestral com apenas uma mão, uma
espada feita com madeira de pau-ferro e lâminas de
aço-vulcânico do grande Utu. Com seus cabelos
selvagens e olhos em brasa, parecia a encarnação do
deus do fogo, Angra.
Seu alvo, uma mulher, escapava dos ataques com
movimentos que acompanhavam o vento, e seus lisos
cabelos negros a seguiam, fazendo a espada de Capak
raspar em suas pontas como se zombassem das
tentativas falhas do guerreiro. Um sorriso estampava
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seu rosto marcado com listras vermelhas de urucum.
Seu nome era Naia.
— Me diga, por que invadiu o santuário do ninho
sagrado?
— Pare, mulher!! Antes que eu regue a terra com seu
sangue, me entregue a joia! — Capak se referia à grande
pedra negra e oval que Naia carregava em seus braços.
Apesar de sua altura considerável, o topo da rocha de
Urcara era relativamente estreita, e a dança mortal dos
dois combatentes deixara Naia encurralada em um
desfiladeiro voltado ao mar.
— Agora não tens como escapar, entregue a joia!
— Isso não é uma joia e estou exatamente onde eu
quero. — Naia segurou com uma mão a flauta que
estava pendurada em seu pescoço e saltou enquanto a
melodia se espalhava no ar.
Capak correu para ver o precipício e observou
quando, de um ninho escondido na rocha, surgiu uma
criatura gigante, um misto entre serpente e inseto, com
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carapaça negra brilhante e centenas de patas. A criatura
fez um arco no ar com metade do corpo e resgatou Naia
em plena queda. Era um itambuá, um animal sagrado
para o povo de Pindor, ao qual Naia pertencia.
Naia se segurou em uma estrutura de cordas e
madeira feita para montá-la. Além de guardiã do
santuário do ninho sagrado, era uma Itambuaré, uma
pessoa destinada a seguir e ser seguida por um itambuá
pelo resto da vida.
— Vamos, velhinho, aqui não é seguro para nós. —
Naia falava com seu itambuá, e apesar de já ter quase
cem anos de vida e ela pouco mais de vinte, ainda estava
no início de sua idade adulta.
Sem pensar duas vezes, Capak mergulhou no
desfiladeiro, e se lançou na direção da criatura que
descia o barranco com velocidade incrível. Caso não
conseguisse alcançar o itambuá, seu corpo atingiria o
mar e poderia se arrebentar nas pedras ou no próprio
impacto com as águas.
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Ele prendeu sua espada no cinturão bem a tempo de
se segurar com as duas mãos em uma das últimas
dobras da couraça de Gariu. Naia sentiu o baque que
Capak fez ao se chocar com o itambuá, então guardou a
joia em uma rede nas amarras de Gariu, prendeu suas
pernas nas cordas da cela e preparou o seu arco longo
que sempre carregava nas costas.
— Como assim não é uma joia? Aquele maldito vai
me pagar se mentiu para mim! — Capak gritou
enquanto se aproximava, e agarrou entre um anel e
outro da carapaça de Gariu que media dezenas de
metros.
Ao ouvir que Capak fora enviado por alguém, o rosto
de Naia se fechou severamente, e falou:
— Isso é um ovo de Itambuá. Me diga quem mandou
você até aqui e onde posso encontrá-lo para que nunca
mais envie idiotas como você para macular novamente
o ninho sagrado. — Naia apontava o arco armado para
o guerreiro.
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— Não sou idiota, sou Capak, filho de Karak. Yasan é
o nome de quem queremos vingança. Ele me prometeu
um reino pela joia, e não por um ovo de uma criatura
sagrada. Você me leva até ele nisso, e juntos teremos
nossa vingança.
— “Isso” tem um nome, é Gariu. — O itambuá rugiu
ao ouvir o seu nome, Naia guardou seu arco enquanto
Gariu se enrolava. A guardiã estendeu a mão a Capak. —
Sou Naia, filha de Naiam e guardiã do ninho sagrado de
Urcara. Agora me fale Capak, para onde Gariu deve nos
levar?
— Para onde nem a luz ou os fracos conseguem
sobreviver….
…
Sete dias e sete noites se passaram desde que Naia e
Capak partiram em direção aos domínios de Yasan. As
centenas de pernas do itambuá secular percorriam
incansavelmente os caminhos de terra feitos a várias
gerações pelo povo de Pindor. Quase não precisavam
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parar. As únicas exceções ocorriam quando entravam
em alguma nova mata, pois Naia pedia licença a seus
habitantes como sinal de respeito, ou quando Gariu
precisava parar uma hora para descansar, beber água, e
eventualmente comer. Com isso percorreram, em
poucos dias, o que Capak levou dois meses.
Embalados pelo suave movimento de Gariu, os dois
dividiram comida, guardaram o sono um do outro e
compartilharam histórias de suas vidas e de seus povos.
Capak vinha do norte das montanhas orientais do
império Intal. Banido por seu povo, havia se tornado
mercenário para quem pagasse mais. Naia havia
herdado a tarefa de guardiã de seu pai, que morrera há
alguns anos por outro ataque covarde de Yasan, o que
explica a sua fúria.
Agora estavam diante da entrada do covil do bruxo,
a carcaça de uma colossal árvore podre. Toda a região
vivia encoberta por nuvens, apenas as plantas mais
fortes cresciam ali. Dos galhos pendiam jaulas, nos
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interiores via-se esqueletos e corpos em decomposição
que serviam como comedouros para algum tipo de
criatura sombria.
Ao sentirem a presença dos invasores, criaturas
emitiram guinchos estridentes, arregalaram os olhos
quase cegos e as grandes orelhas pontudas. Abriram os
braços com grandes asas e saltaram na direção dos
viajantes.
Naia, que já estava com o arco preparado, atirava
flechas certeiras nas criaturas e Capak brandia sua
macuahutil, abatendo aquelas que se aproximavam. Os
dois pareciam companheiros de longa data, um
complementava o outro.
O ataque cessou quando dúzias de criaturas se
espalharam mortas pelo chão, deixando claro, até para
aqueles seres irracionais, qual seria o destino caso
continuassem.
— Agora é minha vez, se esconda como planejamos.
— Capak segurava o ovo pendurado em uma rede,
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ambos haviam preparado uma forma de surpreender o
bruxo Yasan.
Ainda com a espada na mão, Capak caminhou para a
entrada da árvore morta, cujo tronco era mais largo que
uma torre de vigia das montanhas do império Intal.
— Yasan, eu, Capak, retornei como prometido, e
trago a joia da rocha de Urcara. — O guerreiro levantava
o ovo como um troféu.
— Muito bem, Capak, você conseguiu! — Uma voz
rouca e cansada respondeu da entrada do tenebroso
covil. Um homem idoso saiu de lá e foi ao encontro de
Capak. Estava coberto com um manto de couro preto,
os cabelos brancos, compridos, desgrenhados e
ressecados pela idade avançada. O rosto enrugado
estava pintado com linhas e formas geométricas
brancas. Um cocar de grandes penas negras adornava a
sua cabeça. Até Naia sabia que aquele era Yasan.
— Sim, eu sou Capak, carrego a honra de meus
ancestrais no sangue e cumpro minhas promessas. E
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você, tem como cumprir a sua: fazer com que me torne
Rei do reino que me é de direito?
— É claro que tenho, bárbaro. Mas antes, me
responda: como voltou tão rápido? — Yasan estava de
frente para o guerreiro, que conseguia sentir o odor
ocre e repugnante exalado pelo velho.
— Isso não importa, velho.
— Não? E onde foi parar a mulher que estava com
você agora a pouco?
Capak arregalou os olhos. Em um instante de
segundo olhou para o lado à procura de Naia em seu
esconderijo, apenas para ver que alguém exatamente
igual ao bruxo segurava a guardiã pelo pescoço e a
levantava com uma força impossível para um homem
daquela idade.
— Tolos, achavam que conseguiriam me enganar tão
facilmente?! Agora me entregue o ovo para que Yasan
possa viver mais cem anos!
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— Primeiro solte-a, senão destruirei o ovo. — Capak
ergueu a espada, pronta para atingir o ovo negro. Naia
se debatia, arranhava o braço de Yasan e chutava-o sem
muito efeito enquanto seu fôlego e consciência se
esvaiam.
— Você acha que vivi todos esses séculos para me
deixar ser ameaçado por crianças como vocês? Sou o
profeta de Andirayami, aquele que devorará o Mundo
no fim dos tempos. Olhem para o céu e contemplem a
grandeza do devorador de mundos!
A insanidade parecia ter tomado todo o ser de Yasan.
As histórias dos antigos povos daquela terra eram
consideradas por muitos apenas como lendas, mesmo
que naquele mundo às vezes elas fossem reais. Mesmo
assim, Capak olhou para cima, viu as nuvens se abrirem
de repente para revelar um céu mais escuro que a noite
com duas estrelas vermelhas vindas do infinito espaço
se aproximando como olhos de proporções abissais
prestes a devorar a tudo e a todos.
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A visão desafiava todo o conceito de mundo de
Capak. Sua mente estava a um fio de perder qualquer
traço de civilização e se jogar no abrigo da loucura. Foi
nesse fio de sanidade que se agarrou para girar a espada
que atravessou o Bruxo em sua frente que o atravessou
como se esse fosse uma sombra, e com o impulso
arremessou a espada no verdadeiro Yasan, que
enforcava Naia.
A poderosa arma parecia um raio. Atingiu o bruxo
que agarrava Naia pelo pescoço. A guardiã estava
desmaiada quando caiu no chão. Na árvore ao seu lado
o corpo de Yasan esperneava ao tentar remover a
espada que atravessou seu abdômen, o prendeu como
uma estaca brutal. Na frente de Capak, o Yasan se
desfez, gritou de dor como um espelho do verdadeiro
bruxo.
O guerreiro correu em direção a Naia, ela havia
despertado e se arrastava no chão para se afastar do
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bruxo que derramava um sangue negro e fétido
enquanto perdia a consciência.
— Venha, ele já era, acabamos com ele! — Capak
levantou Naia nos braços e se aproximou com cuidado
do corpo de Yasan e removeu sua macuahutil ancestral.
O cadáver do bruxo escorregou pela árvore e deixou
para trás uma horrenda mancha negra.
Os dois já se afastavam de volta para a floresta
quando escutaram uma risada baixa que vinha da
direção onde deixaram o corpo do bruxo.
Era difícil ver os detalhes do que acontecia.
Encoberto pelo manto negro, o que antes era o corpo de
um velho parecia crescer em macabras convulsões. A
cada espasmo e barulhos de ossos estalando, braços,
pernas e coluna se estendiam, e cresciam não
naturalmente. O manto parecia se transformar em
pele. Pouco depois os braços se abriram como grandes
asas de couro, que lembrava uma enorme versão
demoníaca das criaturas que anteriormente haviam
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atacado a dupla. A cabeça, que agora possuía olhos
vermelhos e era mais animal que humana, soltou um
guincho estridente que fez as criaturas aladas menores
voarem para longe dali.
Naia pegou a flauta em seu pescoço e tocou. A
melodia se sobrepôs ao som estridente, o chão tremeu e
pouco tempo depois saiu Gariu debaixo da terra. Com
um salto ele traçou um arco no ar e atacou o demoníaco
Yasan de cima para baixo, levando-o para as
profundezas da terra. Os tremores continuaram por
algum tempo, parecia que uma batalha titânica ocorria
nas profundezas do solo, até que Gariu surgiu em outro
buraco e lançou o corpo estraçalhado do demônio alado
próximo a Naia e Capak.
O guerreiro ergueu a espada com as duas mãos,
saltou para cima da criatura e, com um golpe, cortoulhe a cabeça. Naia pegou uma de suas flechas e fez uma
prece, então, na ponta do projétil, surgiu uma chama
azul. Ela armou o seu arco e atirou na cabeça, que
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entrou em combustão instantânea. Mesmo a uma certa
distância, o corpo também foi tomado pelas chamas
azuis.
Em poucos instantes restaram apenas os ossos
carbonizados do homem em forma de demônio que
Yasan se transformara — ou seria um demônio em
forma de homem?
Naia e Capak subiram em Gariu. Enquanto o
itambuá se afastava, seus cabelos balançavam pelo ar e
a escuridão do céu sumiu, o sol surgiu em seu lugar.
Naia tinha esperança no olhar e, com um sorriso em
seus lábios, abraçou Capak, que retribuiu com um beijo.
Assim, esqueceram os horrores daquele lugar com a
certeza de que Yasan nunca mais os atormentariam na
vida.
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O sopro da vida forçou-se em seus pulmões,
inflando-os o máximo que a placa sobre o peito
permitia. Tímidos batimentos cardíacos recomeçaram,
devolvendo aos poucos a cor à sua pele. Pontadas
agudas eclodiram em todo o corpo, assumindo a forma
de inchaços, escoriações, cortes e traumas. Primeiro
veio o odor pungente de pólvora e enxofre, seguido por
um sabor ferroso e a distinção entre frio e calor.
E então sua consciência retornou de súbito,
arrancada violentamente das profundezas da morte.
Um grito

eclodiu

de seus lábios, rapidamente

interrompido por um jarro de bile e sangue. Um
caleidoscópio de imagens dançou em sua mente; tons
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roxos, azuis, vermelhos e verdes, misturando-se,
separando-se, atacando-a, cobiçando-a, chamando-a de
volta, de volta para eles, para qualquer um deles,
pássaros, caranguejos, sangue, sangue e ossos, ossos e
esqueletos, cadeirões de miasma e de morte, acolher,
escolher, encolher, um deles, ela, ela tin...
Algo pousou em sua mão. Instintivamente agarrou
o objeto, a sensação de sua palma se cortando a trouxe
de volta para a realidade. Onde ela estava? O que estava
acontecendo? O que...
Reunindo toda a coragem que tinha, abriu os olhos.
Foi quando viu.
A águia.
O símbolo do Imperador.
Por quê?
Confusa, procurou aquela voz, mas ela desapareceu
como um perfume ao vento, deixando apenas um
rastro adocicado para trás.
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Voltou sua atenção ao objeto em suas mãos. Aço
dourado. Esculpido à mão. Ouro? Desgastado. Uma das
asas estava partida, e a quebra havia lhe dado uma
forma pontiaguda. Encharcado em sangue — seu
sangue —, não parecia mais tão sacro.
A alguns metros de distância a cratera no chão ainda
exalava enxofre e carbono. Quente ao toque, também.
Mais

adiante,

o

autocanhão

permanecia

milagrosamente intacto. Um antebraço chamuscado
ainda segurava a manivela de posicionamento.
Pertencia a um colega dela. Não se lembrava do nome.
Tampouco lembrava-se de seu próprio.
Por que ainda vivemos?
Ela não sabia.
Mas reconhecia o que precisava fazer.
Rastejou até a arma. Suas pernas não respondiam
bem aos comandos. A cada centímetro avançado uma
nova onda de dor irradiava do fundo de sua cabeça para
todo o corpo. Algo pegajoso e gosmento contornava a
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adjacência daquele ferimento, e não parecia prudente
tocá-lo. Seria melhor se um médico a examinasse.
Talvez fosse uma consu... Concos... Concu...
Na planície à frente, apenas a carcaça da cidade
permanecia de pé. Torres de concreto erguiam-se como
um tórax aberto, sendo aos poucos lapidadas por
rajadas

de

artilharia.

Disparos

incandescentes

preenchiam as ruas e avenidas enquanto incêndios
fervilhavam em pontos diversos, lançando grossas
cortinas de fumaça que enegreciam o céu. E mais ao
longe, à beira do horizonte, Titãs com armas do
tamanho de montanhas nivelavam as fortificações
inimigas,

chacoalhado

o

mundo

a

cada

passo

estrondoso.
Seu alvo estava mais próximo, no entanto. A alguns
quilômetros de distância, uma única casamata impedia
o avanço das tropas da 867ª companhia. Localizada à
beira

de

uma

ponte

que
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exerceria

um

papel

fundamental às linhas de suprimento, o capitão
hesitava em utilizar fogo pesado.
Por isso a mulher estava ali. Ela e mais alguém, agora
em pedaços.
Ajustou a mira do autocanhão. Aquele equipamento
precisava de duas pessoas para funcionar com
eficiência máxima. Esperava que apenas uma bastasse
naquele momento.
Por que ele morreu e você não?
Pressionou o gatilho. Um estampido ensurdecedor
explodiu do cano da arma, erguendo poeira e fuligem
como uma breve neblina ao seu redor. A mulher caiu
para trás, derrubada pelo coice do disparo, e segurando
um palavrão, pressionou uma das costelas. Engatinhou
de volta à sua posição. Cerrando os dentes, abriu os pés
da maneira que lhe ensinaram no treinamento.
Engraçado ter esquecido aquilo.
Agarrando-se à arma do jeito certo, abriu fogo.
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Os disparos seguintes foram precisos e cadenciados,
abrindo buracos do tamanho de punhos na casamata.
Sua estrutura de concreto, aço e cerâmica pouco podia
contra munições antitanque calibre .776. Foi apenas
uma questão de tempo até ela ruir. Pequenas figuras —
pessoas — correram para fora. Ela os atingiu também.
Em menos de vinte segundos, tudo estava acabado.
Vazio,

o

tambor

de

munição

desprendeu-se

automaticamente. Como uma criatura mitológica, o
autocanhão bafejou uma nuvem de vapor entre as
peças, satisfeito com a destruição causada. A mulher se
apoiou num pedaço de parede, que agora servia como
um parapeito, e ao ver sua companhia avançar pela
ponte, permitiu-se deslizar até o chão.
Por que você ainda vive?
Apensar do zunido que reverberava em seus
ouvidos, aquela voz ressoou perfeitamente clara.
Abraçou os joelhos, e por algum motivo que não soube
explicar, atentou-se ao céu acima. Uma brecha se
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formava por entre duas massas negruminosas,
permitindo a passagem de alguns poucos filetes de luz
solar. Ela havia se esquecido do quão bonito o sol podia
ser.
— Por que ainda vivo...?
A dor no crânio já não incomodava tanto, embora da
região continuar sensível. Sentia-se melhor a cada
minuto que passava, e suspeitava que conseguiria
andar normalmente em pouco tempo. Não entendia o
que acontecia. Seus colegas raramente tinham tanta
sorte, tampouco ficavam vivos por tanto tempo.
Perguntava-se

quantos

rostos

familiares

ela

reconheceria mais tarde. Apesar disso... Apesar de tudo
isso...
Mancou até um rifle esquecido no chão. Sabia que o
“S” marcado discretamente na coronha indicava que
era dela, mas não tinha ideia do que aquela letra
significa. Talvez fosse a inicial de seu nome. Prendeu o
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símbolo do Imperador no guarda-mato e passou a
bandoleira sobre o seu ombro.
Dessa vez, ela tinha uma resposta.
— Eu vivo porque é o meu dever — disse para
ninguém em especial. — Por todos que não podem
lutar. Por todos que não vivem mais.
Olhou para o sol. De alguma forma, sabia que ele a
olhava de volta.
— Eu vivo porque morte e absolvição não andam
lado-a-lado.
Enquanto as nuvens se fechavam e a escuridão
retomava o seu reino, ela marchou de volta para a linha
da frente. A guerra só estava começando.

Sobre o autor: Rodrigo Vataha é escritor, artista e
psicólogo. Apaixonado por gatos, Warhammer40k e
RPG medieval, seu passatempo preferido é fantasiar
mundos fantásticos e histórias que gostaria de viver.
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Encontre-me em @rodrigovataha e venha bater um
papo!
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Contemplação
Saulo Alves

Categorias: Alta Fantasia; Psicológico; Suspense; Medo.

O sol, o grande círculo amarelo, responsável pela
vida de muitos seres desde o início dos tempos, nos
mantém aquecidos. Nos dias atuais, sua importância é
ainda maior. Contemplo a vasta planície à frente, como
é bela a paisagem verdejante, sob o seu toque caloroso.
De braços abertos, inspiro profundamente, sinto o ar
quente preenchendo meus pulmões. Bem diferente do
ar frio que percorre durante a noite, naqueles
momentos de tensão.
Admiro a grande estrela como se fosse a última vez,
ritual que pratico há tanto tempo, não consigo recordar
quando iniciei. Neste exato momento, nos banha com o
seu último raio. Ele poderia prolongar-se um pouco
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mais e não nos abandonar tão logo. Doze horas com o
seu toque não é o bastante, poderíamos ter vinte e
quatro, trinta e seis… Que fosse eternamente dia.
Desperto da minha contemplação. Corro em
disparada, me distraí. Perdi a noção do tempo. Preciso
chegar à caverna, meu lar, não tenho muito tempo. Se
me pegam aqui, será meu fim. A única coisa capaz de
me proteger se esvaiu.
A noite cai, eles se levantam, nós nos escondemos. A
noite traz consigo o terror, o pânico. Este é o novo ciclo
da vida. Um ciclo sem fim. Bem, na verdade, tem um
fim, um cruel e amargo.
Vovô contou-nos histórias de antes, quando não
temíamos a escuridão da noite e o que ela traz consigo.
Um tempo em que ansiávamos a sua chegada, quando
podíamos contemplar as estrelas, deitar nos vastos
campos e brincar com as constelações, procurando seu
formato e imaginando como seria a vida por lá. Podiase passar toda a noite se assim o quisesse, sem temores.
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Queria tanto conhecer a constelação de Octil. Dizem
que seus braços apontam para os oito lugares mais
belos de Citarion. Queria explorar o mundo, mas como
fazê-lo? Seria arriscado demais percorrer grandes
distâncias, lugares desconhecidos, sem saber se haverá
abrigo, proteção. Tsc.. Na verdade, que proteção temos
por aqui? Nenhuma.
Não sabemos se o mesmo aconteceu em outros
lugares, ou se esta "dádiva" nos foi exclusiva. Ninguém
veio em nosso auxílio. Conta-se que, cansados da espera
e da morte iminente, muitos partiram, jamais houve
um retorno sequer. Então os que ficaram se adaptaram
da forma que conseguiram.
Não podemos mais agir de forma trivial. Perdemos o
livre direito de ir e vir. Um dia eles apareceram e
trouxeram o temor consigo. À princípio não sabíamos
do que eram capazes ou qual a sua intenção, bastou
uma noite apenas e descobrimos.
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Desde então, quando o último raio solar cai, já
estamos escondidos, geralmente em cavernas ou
lugares com um único acesso. Áreas de total escuridão.
Dúbio, não? Vou explicar. Quando sentimos medo, a
principal reação é buscar a luz, claridade. Nela nos
sentimos seguros, protegidos, acalentados. Mas a
incidência de luz gera uma sombra, aí jaz o perigo. Eles
têm uma espécie de existência em colmeia, todos sabem
de tudo de maneira instantânea. Aí não temos chance.
Abandonamos nossas casas, posses, tudo, na tentativa
de nos escondermos, na maioria das vezes, em vão,
como poderão ver de acordo com o número de
sobreviventes.
Eles nos sentem. Tentamos disfarçar o odor humano
com o bálsamo animal. Por muito tempo execramos os
pobres gambás, mas eles se mostraram vitais para a
nossa sobrevivência. Extraímos sua glândula para
utilizarmos. O terrível aroma mantém o cheiro do
medo camuflado. Agora extintos, nos viramos como
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podemos. Na maioria das vezes com excrementos
animais. A proteção não dura tanto. Com o medo,
acabamos transpirando e “lavando” a barreira.
Existem algumas pessoas especiais, elas possuem a
capacidade de controlar o medo, até extingui-lo,
tornando-se protegidos.
Ninguém sabe ao certo como começou. Vovô contou
que os magos Solaris não queriam nada negro e obscuro
em si, então tentaram remover a sombra, mas elas não
aceitaram. Acostumadas com o poder e a glória,
resistiram. Os magos, em sua arrogância, não
aceitaram pacificamente a derrota. Estavam mais
convencidos da maldade e más intenções das sombras.
Performaram diversos rituais para extirpá-las, em
vão. Estas, como parte de um todo, mostraram-se
poderosas. Por fim, rebelaram-se. Intangíveis e
potentes, venceram sem maiores problemas. Os magos,
em sua forma corpórea, desapareceram, dizem que
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sugados para dentro das sombras. Outros acreditam
que para um mundo diferente. Impossível dizer.
A partir daí voltaram seu ódio para o sol e para nós,
os adoradores da grande bola de fogo. Nós, inocentes e
indefesos, pagamos o preço por algo alheio à nossa
vontade e escolha.
Não possuem misericórdia, nem são passíveis de
diálogo, chegam e com elas o fim de quem está
presente. Arrancam nossas sombras e aumentam suas
fileiras.
Ouço gritos nas cavernas ao lado. Encontraram mais
alguns de nós. Restam poucos humanos. Os gritos vão
diminuindo e, com o tempo, quietude.
Ruídos são ouvidos na entrada da nossa caverna. O
coração dispara. Aquela pressão na cabeça, os lábios
ficam frios. Não sinto minhas pernas. A pele transpira.
Não passei minha “proteção” hoje, maldição.
Aos poucos a rocha na entrada é posta de lado.
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Meu coração bate tão acelerado que não ouço mais o
ruído da pedra se movendo. Vejo uma luz, um círculo….
Branco… Pares deles…
Cerro meus olhos, antes abraçava o calor, agora
abraço o meu fim.
Ouço gritos próximo a mim, eles vão diminuindo…
Ainda de olhos fechados, aguardo, de certo serei o
próximo. Contento-me com o meu fim, mas não
consigo olhar, as cortinas dos meus olhos parecem
grudadas.
Perdi a noção do tempo, os únicos sons eram as
batidas do meu coração e o do ar entrando pelo meu
nariz. Por fim, junto toda a minha determinação
mandando o comando para os meus olhos. Abro-os.
Nada na minha frente. Olho para a entrada da
caverna, não vejo mais aqueles olhos, começo a respirar
mais calmamente e a questionar o motivo pelo qual fui
poupado.

Não

que

esteja

reclamando.

O

questionamento não durou muito. Um novo tremor
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sobe por toda a minha espinha, a pressão na cabeça
retorna ainda mais latente. Viro lentamente. Lá estão,
mares deles. Pelo visto aprenderam com os humanos a
saborear o medo da sua pres...

Sobre o autor: Nascido em Salvador, professor de
língua Inglesa, com aperfeiçoamento na English Course
Toronto, Gestor escolar e Coordenador pedagógico,
palestrante. Sempre teve a leitura como uma prática
frequente na minha vida, consumidor voraz da
literatura fantástica e seus clássicos, que tanto lhe
deram alegria e aventuras incríveis. O amor pela leitura
deixa marcas e inevitavelmente ardeu uma vontade de
criar a sua própria história, para dar asas à imaginação
que foi regada com tantas aventuras.
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O que nos traz a morte
TEOL

Categorias: Terror; Suspense; Claustrofobia; Morte.

Medo. É sempre a primeira palavra que me vem à
mente quando eu vejo ou penso nele.
Dizem as crianças que um homem idoso que vive em
nossa cidade conhece a vida após a morte como
ninguém, e que todos acabarão tristes em saber que
nenhuma teoria estava correta.
Havia conversado com ele uma única vez em meu
aniversário de 10 anos. Ele compareceu e disse
brevemente algumas palavras antes de ir embora.
Não me lembro de cada detalhe, isto é óbvio, mas me
recordo bem daquela maldita frase dita por sua boca
pálida e seca:
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— Aquele que mais medo possui, mais perto de
morrer está.
No momento me arrepiei, acabei chorando porque
tinha medo de tudo que era temível. Não era um garoto
destemido ou brincalhão e, por isso, ficava isolado
sempre, olhando pela janela, pensando no quanto é
assustador o mundo lá fora.
Hoje tenho 40 anos. Aquele idoso ainda não morreu.
O pessoal da cidade já não comemora seu aniversário,
mas dizem que ele tem mil anos ou que já morreu e um
espírito maligno tomou conta dele.
Bem, eu sabia que tudo era brincadeira de criança,
afinal, ele não morreu de forma alguma.
Sempre que tomo meu caminho para casa direto do
trabalho, por medo, tomo o caminho mais longo, o qual
não tenho que passar pela frente de sua casa.
Infelizmente isso não duraria tanto. Fariam uma obra
gigante justamente na rua onde eu sempre passei.
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O primeiro dia foi o mais incômodo. Passei com a
janela fechada e cabeça baixa para que nada de ruim
ocorresse. Até que um dia finalmente o vi, mais vivo do
que nunca, plantando flores lindas e cuidando do
jardim.
Tudo em sua residência era belo, tão belo que
desacreditava ser de alguém tão velho. Não havia visto
dentro ainda, porém, só de pensar em como ele cuida de
fora, deveria ser lindo como aquelas casas de revistas.
Aquele dia, um dos últimos antes que a obra fosse
terminada, pude voltar ao meu trajeto original. Foi o
pior de todos, sua mão pálida me chamou de longe.
Como estava preso dentre os carros no trânsito, de
início pensei que não era eu que ele tanto clamava e
chamava. Eu já nem tinha uma relação com ele, caso ter
um medo surreal possa ser considerado uma relação
com outra pessoa.
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Sempre fui recomendado a todos que não chegasse
perto dele. Mas seus olhos me encaravam. Seu corpo
havia parado de tremer.
Ao chegar perto percebi que não sairia dali tão
rápido. Assim que me aproximei o suficiente, sua voz
rouca

e

arrastada

invadiu

meus

ouvidos,

me

provocando terror e medo. Meu corpo começou a
tremer, o frio adentrou minha alma e tudo congelou.
Ele me convidou a entrar. Aos poucos foi me levando
pelo jardim até sua casa, que era magnífica por fora.
Tentei gentilmente recusar a oferta dezenas de vezes,
mas o velho continuava a insistir e, por fim, cedi à sua
vontade.
A cada passo chegando mais perto da porta, tudo
ficava mais frio e fedorento. Não havia percebido, mas
o fedor impregnava meu nariz de uma maneira
horrível, quase insuportável.
Mesmo que velho parecesse se importar com o frio e
o cheiro, fiquei muito incomodado, a ponto de que,
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mesmo consciente, não podia pensar ou raciocinar de
forma alguma.
Suas palavras eram inaudíveis. Sempre que tentava
dizer a ele, o próprio me fazia calar a boca no mesmo
instante.
Sua residência era, de fato, arrumada. Assim que
adentrei ele segurou em meus ombros e me realocou
em uma cadeira de balanço velha, caindo aos pedaços.
O cheiro parou de me incomodar, e o frio estava mais
tranquilo, tudo o que eu podia fazer era esperar que não
estivesse ali para me matar, que a sua motivação seria
outra, que eu pudesse sair dali o quanto antes, e vivo.
Ao esperar alguns minutos, o velho voltou com um chá
e bolinhos. Estavam deliciosos. Assim que engoli tudo
de uma vez, ele começou a fazer perguntas. Perguntas
que certamente não eram comuns para uma tarde de
chá e bolinhos.
Como, por exemplo, qual era meu maior medo ou
qual medo eu não conseguia perder.
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Todas as perguntas, aliás, dezenas delas, foram
sobre medo e morte. Devo ter perdido o tempo. Quando
nossa conversa acabou, podia-se ver a lua em seu
momento de maior brilho no céu. Uma cena linda, mas
significava que eu teria de voltar a minha casa num
trajeto muito perigoso.
O medo cobriu-me quando, ao encostar em mim sua
mão coberta de pele flácida e fria, disse diretamente no
pé do meu ouvido que eu deveria ficar e dormir em sua
casa. Tive que aceitar a proposta, eu não podia correr o
risco de ser assaltado e morto no caminho de casa.
Chegando perto do quarto de hóspedes, avistei de
canto de olho um rosto humano que me despertou
interesse. Afinal, eu não havia escutado um rumor
sequer de que ele tinha uma filha, uma esposa ou
amigo.
Ao questioná-lo sobre isso, tudo que fez foi negar de
forma

contínua

e

desnecessária.

Dizia

que

provavelmente eu tinha visto coisas enquanto se
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retirava do quarto lentamente. Um cômodo húmido e
frio. As cobertas eram inúteis e os travesseiros estavam
cheios de penas velhas que não ajudavam em nada.
Mesmo sem opção, era nojento ficar num local como
aquele, parecia que ninguém vivo dormia ali há anos.
Sem qualquer aviso, as luzes desligaram sozinhas e
eu não pude ligar de volta. Tive que dormir em uma
casa húmida, assustadora, com uma pessoa que
desconheço e um velho aparentemente imortal que só
falava sobre medo e morte.
Após alguns minutos parado de forma estática, pude
dormir, mas acordei bem rápido ao perceber que
alguém me observava enquanto eu dormia. Na manhã
seguinte ele fez uma comida simples. Torradas e
manteiga. O suficiente para começar o dia. Fiquei
surpreso com a gentileza.
Tudo mudou rápido. Ao chegar perto da porta,
quando me virei para agradecer ele estava com um
rosto desfigurado, sorridente, olhando-me com um
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bastão

nas

mãos.

A

pancada

me

apagou

instantaneamente. Quando acordei, parecia que ele
havia passado ao menos dez minutos batendo em mim
sem parar. Meu corpo todo doía, sempre que tentava
soltar palavras da boca elas sumiam e não queriam
aparecer.
Não sei quantos dias se passaram desde que estive
preso aqui, neste subsolo, frio, grudento.
Sem alimentos diários, meu corpo atrofiou e meus
ossos ficaram aparentes. Assim que estava perto da
morte, o velho abriu a porta com chá e bolinhos. Me
entregou com um sorriso maldito no rosto e começou a
dizer algumas coisas sussurrando, como se fossem
coisas importantes e secretas. Acabei por não prestar
atenção. Ele provavelmente percebeu quando golpeou
o chão de forma violenta para que eu ficasse calmo e
deixasse de comer de forma descontrolada.
Conversando um pouco mais com ele, pude perceber
que era louco. Dizia sobre ele ser a própria morte e que
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em seu quintal haviam enterrados vários corpos
daqueles que falharam em ser seu sucessor. Tudo isso
me deixou confuso, minha criança interior me possuiu
e tudo que consegui fazer, toda a minha reação, foi
chorar.
Retirou-se da sala e logo voltou vestido de forma
diferente. Um manto preto enorme o rodeava,
escondendo a aparência velha e frágil. Colocando o
rosto bem perto do meu e levantando o manto de sua
face, pude ver uma caveira no lugar do rosto. Aquilo me
aterrorizou a ponto de deixar meu corpo sem reação.
Ele gentilmente pegou em minhas mãos. Pouco a
pouco foi me puxando pelo quarto até a porta. Subimos
as escadas lentamente até chegarmos por fim em sua
cozinha cheia de fezes de ratos e baratas enormes. Um
fedor pior que o da entrada me fez vomitar. Ele
continuou a me puxar à força.
Me colocou numa cruz, e com palavras em um
idioma desconhecido, recitou algo que me punha mais
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medo do que a situação por si própria. Em pouco tempo
meu corpo começou a virar água. A dor angustiante me
acompanhava como algo que seria normal dali a diante,
meus ossos e somente eles permaneceram. Eu era digno
de suceder tudo isso.
Pouco tempo após perceber que eu ainda estava vivo,
ele me tirou dali e gentilmente colocou o manto negro
em cima de meu esqueleto frágil. A luz que
acompanhava seus olhos como se fosse a alma se
apagou e seu corpo desmantelou.
Após quinhentos anos finalmente tive coragem de
sair de casa. O que eu não sabia era que a minha pele
voltaria. A pele flácida me acompanhava como uma
fantasia para a sociedade. Começaram rumores de que
eu era um ser imortal, de que eu não podia morrer e
estivera vivendo há mais de mil anos.
Percebi qual era meu verdadeiro propósito, talvez
tarde demais, mas percebi. Matar aqueles que são ruins
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e levar todos para a vida após a morte. Uma existência
vazia e fria como a minha própria.
Hoje passo meus dias enterrando corpos em meu
quintal,

e

aparentemente

os

faço

sumir

transformando-os em belas flores.
O mais inconveniente era que, mesmo se eu quisesse
minha vida de volta, a única maneira de conseguir era
fazer alguém tomar meu lugar miserável nesta jornada
de medo e terror.

Sobre o autor: TEOL nasceu em 2005 em São Bernardo
do Campo, hoje vive em Santana de Parnaíba. É um
estudante de 17 anos que ama ler. Curioso por natureza,
sempre quis que seus escritos fossem divulgados para o
mundo. Suas opiniões e desejos devem ser transmitidos
a todos com o intuito de agradar e fazer o leitor viajar
dentro de seus pensamentos. Gosta muito de contos de
terror, mas não deixa de ler tudo que lhe cai na mão.
Contato: tiagoeduardoolsen@hotmail.com
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Anggi e Tays
Terra Ænsãhna

Categorias: Fantasia; Poético; Intimista; Amizade.

Anggi Rude e Lírio Tays andando pela floresta um
rindo de trás pra frente do que o outro tem a dizer.
Recursivando isso e aquilo e curtindo um tempo bom.
Era a vida dos irmãos quando sozinhos desfrutavam
só da companhia um do outro. Seres de surgimento
desconhecido por não comunicarem com nós de cá.
Dizem só assobios. Mas é certo e claro que antes de os
descobrirmos ou eles nos descobrirem era assim que
era. Anggi Rude e Lírio Tays andando pela floresta um
rindo de trás pra frente do que o outro tem a dizer.
Mas os de lá e os de cá se encontrariam um dia.
Engole o ar. Andei respirando pela boca com medo do
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cheiro virgem de onde estava. Foi eu que os vi primeiro,
eles ingênuos de nós.
Nunca nunquinha pensando que teria perigo,
trotavam Anggi e Tays. Viviam nem sonhando que
xeretas poderiam vigiá-los por querer troféu. Um ainda
sem ter que ser rude e o outro sem ser quisto pra enfeite.
Os de lá e os de cá se encontraram um dia. Engoli o
ar. Agradei meu tenente apontando as criaturas.
Anggi Rude e Lírio Tays correndo pela floresta
pulando arbustos e desviando de árvores tentando
fugir.

Contemplando

nada

além

de

escapar

e

finalmente consegui-lo. Hoje é como vivem. Se um dia
vê-los correndo, agora vestindo trapos e armados de
defesa, faça-me o favor de ver calado ou se fingir de
cego.
Eu, arrependido e amalucado, abriria mão do
encanto de descobri-los para que pudessem estar Anggi
Rude e Lírio Tays andando pela floresta um rindo de
trás pra frente do que o outro tem a dizer.
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Ao Ver Melhor
Terra Ænsãhna

Categorias: Fantasia; Poético; Hermético; Mistério.

— Robusto, o rubro é vivo. Rouba rubi e amarra ao
ramo. Rastejando gerações rudimenta o rumo de réu ou
rainha. Range raiva ruim. Range raiva rica. Magnata, o
magenta magnetiza o mais gentil e a má gente. —
Sonambulou — Corre carmesim. Cai cor mesmo assim.
O continuar “incárnio” carece carisma, constrange.
Escarnece esclarecidos e revoltos escravos do escarlate.
Espreme o egoísmo que expira aspirante a esquecer
livremente e escorar escultura sua. Só sua. “Suamente”
sua — sublimou — O alvo é claro: oblívio. Qualquer
outras dessas “truições”: traiçoeiras. O pó que sobra é
cinza fértil. O alvo é claro: oblívio. “Grisalhamente”
plantada, do galho sido sobe somente sempre, semente
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resíduo. O alvo é claro: oblívio. Só da chama deixada à
deriva do vento nada deriva. Sem quem ver flamular o
flamejo entre o ardil e o eterno não há beijo. —
Pestanejou — A visão da suindara é messiânica. Não só
mar, oceânica. — Riu riso solto. — Ser rosa é raso. Rezo
dor de siso. — Ao ver melhor, a turva mente menina
miolou traduzindo a vida subpalpebral.

O marido desfez o espanto do rosto e disfarçou um
bom-dia dócil. Era a terceira noite que sua esposa
proferia dormindo as exatas mesmas palavras.
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O profanar da pureza
Terra Ænsãhna

Categorias: Alta Fantasia; Origem; Filosófico; Peculiar.

Borbulhava magia na superfície primitiva de
Ænsãhna, onde espirais luminosos vagavam, esses
eram os primeiros gnomos, não passavam de fractais
de energia condensada.
Até que um despertar tenebroso obrigou os
pequeninos a viverem confinados no subsolo. Ali
abaixo de espessas camadas de terra e rocha, o mal
parecia não penetrar, mas a efervescente magia, que
originou aqueles primeiros gnomos, também não.
Antes, esses seres tão puramente místicos não
careciam de mediar sua existência de forma alguma.
Porém, com o passar dos anos em confinamento, a
materialidade foi se tornando cada vez mais parte de
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sua constituição. Os gnomos se tornaram seres de carne
e sangue.
Ao andar demais, se cansavam. Ao se cansar demais,
dormiam. E mesmo dormindo continuavam a acordar
com um vazio interno cada vez maior. Era a fome.
Levou um tempo até entenderem toda a lógica da
alimentação, e mais tempo ainda para encontrarem
alimentos nutritivos no subsolo. O tempo passa e a
fome pesa.
Para um ser que borbulhou existente, e viveu
sempre admitido de sua óbvia eternidade, sentir-se
desfazendo aos poucos deve ser execrável. A pureza se
profana pelo apetite pasmo. Entre dois gnomos
derrotados ao chão sem mais força de sustento, uma
primeira mordida põe fim a ambos.
Aquele que sentiu nos dentes o rasgar da carne irmã,
assumiu presas. A idônea energia infestou-se da
natureza atroz e trevosa daquele ato, ou melhor,
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circunstância, dando origem a um ser de essência
parasita e perniciosa.
Obscuras formas eram aquelas dos primeiros
goblins de Ænsãhna.

Sobre o coletivo de autores: A Terra Ænsãhna, além de
ser um vasto e fértil mundo fantástico, é também nome
de um, nem tão vasto ainda, coletivo de criação, mas
igualmente fértil. Os fundadores são: Eduardo Corradi,
Potyguara Tupinambás e Rayi Tupinambás. No
Instagram @terraaensahna é possível achar muitos
mais contos como esse, além de poesias e uma novela
de episódios semanais. Lá será possível acompanhar
também notícias e discussões sobre outros projetos. E
se ainda for pouco à vossa sede literária, procurem pelo
livro estreante “Dartsu: Um anão de passos largos”.
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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 um multiverso de histórias.
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