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EDITORIAL #06

em vindos, mechas gigantes caçadores de sacis! A sexta edição da
revista Trasgo traz contos de autores conhecidos do gênero, além de
estreantes promissores. Este mês tivemos uma breve reformulação do
site, com mais destaque para a edição atual. Comentários são muito bem
vindos no Twitter @revistatrasgo ou no fb.com/RevistaTrasgo.
Para esta edição temos um conto exclusivo de Luiz Bras, um dos grandes
expoentes da ficção científica contemporânea no Brasil. “A Última Árvore”
é um conto descrito pelo autor como um “quase conto de fadas futurista” e
traz um toque de surrealismo e metalinguagem. Uma favela. Um labirinto. A
tão inquetante questão da segregação socioeconômica. “A Última Árvore” é
o conto exclusivo no e-book desta edição, que não será publicado no site.
“Cão 1 está desaparecido” é um conto de ficção científica pósapocalíptica escrito por Lady Sybylla, com mechas gigantes, nanorobôs e
todo o arsenal do estilo. Com bastante ação, nos apresenta a protagonista,
Sashi, vasculhando o campo de batalha em busca de Cão 1, enquanto se
preocupa com soldados inimigos, radiação nuclear e possíveis
sobreviventes.
“O Último Grito da Carne” se passa em Nordara, universo de “O
Baronato de Shoah”, construído pelo autor José Roberto Vieira em dois
livros e alguns contos, que tem como destaque um clima steampunk, onde
magia e tecnologia se misturam quase indistinguíveis. Neste conto
acompanhamos o último teste de Khalin antes de ser aceito na elite militar, a
Kabalah.
Zé Wellington, mais conhecido no círculo de HQs, traz um conto sobre
universos paralelos e um tanto de insanidade em “Tantruss, dadograme e
barbatanas”. Francis é apenas um psicólogo frustrado quando entra em
seu consultório um detetive pedindo ajuda para voltar ao seu próprio
mundo.
Nesta edição temos pela primeira vez um autor internacional! O
português Nuno Viegas nos apresenta “Os Mercadores de Gullian”, uma
space-opera com uma trama política, que envolve corporações
armamentistas e uma inteligência artifical que pode mudar o rumo das

civilizações.
Por fim, “Os Delírios Atômicos do Professor Freund” é um conto de
Victor Bertazzo, com incríveis personagens criados a partir dos desvarios
do professor e sua obsessão em criar sua bomba-colher, enquanto é
atormentado pelo terrível tubarão com chapéu de festa a mordiscar-lhe os
calcanhares.
Recadinhos
- Anuncie na Trasgo! Saiba mais em trasgo.com.br/midiakit.
- Imagens e releases para postar em seu blog estão em
trasgo.com.br/imprensa
- Cadastre-se na newsletter para receber um aviso a cada nova edição e
ofertas especiais: trasgo.com.br/news
Boa leitura!
Rodrigo van Kampen

Acompanhe a Trasgo
Revista: http://trasgo.com.br
Blog do editor: http://revistatrasgo.tumblr.com
Twitter: http://twitter.com/revistatrasgo
Facebook: http://fb.com/revistatrasgo

A ÚLTIMA ÁRVORE
Luiz Bras

D

izem que no centro do labirinto há um grande ipê-amarelo.
O labirinto foi construído há mil anos, no centro da favela.
A favela, todos sabem, está embaixo da gigantesca redoma
transparente.
A redoma está no centro da metrópole.
A metrópole é do tamanho do mundo.
Dizem que protegendo o grande ipê-amarelo — a última árvore que
sobrou — há uma brigada de androides assassinos.
Outros dizem que não são androides, são índios tupinambás, os últimos
de sua raça.
Outros dizem que não são tupinambás, são demônios do folclore
brasileiro.
Sacis, boitatás, cucas, lobisomens.
Esses demônios estão lá, no centro do labirinto, cuidando da última
árvore, defendendo-a de qualquer perigo.
É o que dizem.
Eu não acredito.
Sou cego mas não sou trouxa.

— Cafuné encontrou uma perna no lixão.
— Tem certeza? Você viu a perna?
— Não vi, mas Siriema viu.
— É bom mesmo. Cafuné mente demais.
— Siriema disse que a perna está inteira. Em perfeito estado.
— Podemos vender. Ou trocar por açúcar. Ou sal.
— A gente podia negociar com o Turco, trocar pelo Aranha.

— Ficou louca? Um perna inteira pelo Aranha? O traste não vale a unha
preta do meu pé podre.
— Coitado do Aranha.
— Tá vendo essa unha preta? Ela dói muito, principalmente à noite. Mas,
se eu resolver arrancar, vou preferir jogar fora a trocar pelo Aranha.
— Turco prometeu que vai matar o coitado.
— O coitado aqui sou eu. Não tá vendo a unha? Dói demais.
— Turco prometeu. Disse que no domingo, se a gente não pagar o
resgate, ele vai fatiar o Aranha.
— Não tá vendo o pé podre?
— Você devia cortar fora esse pé, chefe. Ou a craca vai comer a perna
inteira.
— Eu gosto desse pé. Nasceu comigo. Eu e ele vivemos grandes
aventuras. Tenho muito carinho pelo meu pé doente. Se hoje eu sou o rei do
morro é graças ao meu pé podre.
— O Turco está dizendo que agora o rei do morro é ele.
— Delírio de grandeza.
— Vocês são mesmo irmãos? Tipo Caim e Abel?
— Isso não é da sua conta. Fala pra Siriema trazer a perna aqui.

— Temos um problema, chefe. Cafuné não quer entregar a perna.
— Fala pra Siriema nocautear o desgraçado.
— Cafuné correu pro labirinto. Siriema foi atrás.
— Fala pra ela arrancar o coração do filho da puta e atirar na trituradora.
Fala pra ela arrancar os olhos dele, cortar fora o nariz, as orelhas e os lábios
e também jogar na trituradora.
— Siriema está avisando que perdeu Cafuné de vista. O nevoeiro está
mais denso do que o normal. Ela está dizendo que também se perdeu, não
está conseguindo encontrar a saída do labirinto. Parece que seu GPS pirou.
— Incompetente.
— Vou pedir ajuda ao Mustafá. Ele conhece bem o labirinto.
— Tudo bem, mas muito cuidado com a perna encontrada no lixão, ok?
Eu quero essa perna, tá entendendo? Eu quero essa perna!

— Bigode encontrou um braço no lixão. Um braço em perfeito estado.
— Muito esquisito. Semana passada foi uma perna. Hoje um braço.
Ninguém viu nada? Quero saber quem está desovando próteses de cem mil
créditos no meu território.
— Pode ser mais uma armadilha do Zumbi.
— Zumbi está morto, Violão. Eu mesmo acabei com ele.
— O corpo nunca foi encontrado, chefe. Caiu no esgoto e desapareceu.
— Para de espalhar besteira, garota. Zumbi está morto. A favela agora é
minha. Bigode e Siriema eram do bando de Zumbi, agora são do meu. Você
era do bando de Zumbi, agora também é do meu.
— Eu era do bando de Zumbi?
— Você não lembra porque tua memória foi modificada. Bigode e Siriema
também não lembram. Hipnose profunda. Eu não confiaria nos três, não se
vocês lembrassem que já foram do bando de Zumbi.
— É verdade. Eu era mesmo do bando de Zumbi.
— Era. E agora começará a esquecer que tivemos esta conversa.
— Que conversa?
— Já esqueceu. Assim é bem melhor.
— Já esqueci o quê, chefe?
— Não importa. Concentre-se no braço. No braço que está com Bigode e
na perna que Cafuné roubou de mim.
— Não acha esquisito, chefe? Semana passada foi uma perna. Hoje um
braço.
— Quero saber como vieram parar no meu território. Ninguém viu
mesmo nada?
— É melhor a gente reforçar a vigilância.

Eu nasci cego.
Sem olhos, sem nervos ópticos.
Isso foi há muito tempo, antes da segregação, antes da cúpula.
Minha mãe vendeu tudo o que tinha e jogou no ralo da medicina todo o

seu dinheiro tentando me fazer enxergar.
Foi inútil, nada deu certo.
Continuei sem olhos.
Sempre que recordo minha juventude sem luz, sem cores, lembro da pior
escolha de minha vida.
Lembro da mulher misteriosa que veio falar comigo no hospital, depois
de mais uma cirurgia fracassada.
Ela chegou perto e disse: “Você quer enxergar? Você quer mesmo
enxergar? Eu sou a fada dos olhos.”
Eu respondi: “Tarde demais, não temos mais dinheiro. Minha mãe gastou
tudo. Agora somos párias, vamos viver na favela.”
Ela disse: “Você quer mesmo enxergar? Posso fazer isso de graça, sou
muito rica, não preciso de mais dinheiro.”
“Por quê?”
“Pra irritar algumas pessoas. Meus sócios. Quero humilhar meus sócios.
Quero humilhar toda a comunidade neurocientífica.”
“De graça?”
“Totalmente de graça.”
“Aceito.”
“Posso dar a você a visão. Mas é bom que você saiba a verdade:
precisarei remover os olhos saudáveis de outra pessoa.”
“Os olhos de outra pessoa?”
“Implantarei em você os olhos e os nervos ópticos de outra pessoa. Sinto
muito. Não há outra alternativa.”
“Quem?”
“Qualquer pessoa saudável. Tua mãe, por exemplo.”
“Absurdo. Não aceito.”
“Tua mãe aceitou.”
Depois de muito hesitar, eu também aceitei.
Foi a decisão mais difícil de minha vida.
Eu sabia que estava vendendo a alma ao diabo.
Essa última cirurgia também foi inútil, não deu certo.
Isso foi há muito tempo, na época em que os pais ainda amavam os
filhos.
O céu ainda era azul e a chuva não era de ácido sulfúrico.
Ainda havia uns poucos velhos animais no zoológico.

Os últimos.

— Siriema conseguiu sair do labirinto. O nevoeiro baixou.
— Garota sortuda.
— Outra informação quente. Fura-Bolo encontrou mais uma perna e um
braço no lixão.
— Caralho, eu mandei vigiarem as escotilhas, não mandei?
— A gente vigiou. Ficamos de olho a noite toda. Movimento: zero.
Ninguém tentou invadir a favela, ninguém tentou fugir pra cidade.
— Três coisas: manda Fura-Bolo trazer a perna e o braço. Manda a
Siriema verificar se Mustafá já encontrou Cafuné. Manda o Aranha chamar o
Açougueiro.
— Aranha ainda é prisioneiro do Turco.
— Puta merda, é verdade. Esse Turco é mesmo muito frouxo. No lugar
dele eu já tinha liquidado o Aranha há um tempão.
— Coitado do Aranha.
— Quer levar um catiripapo? Quer?!
— Desculpa. Mas a galera não para de comentar. Você e o Turco… Vocês
são mesmo irmãos? Tipo Esaú e Jacó?
— Meu ouvido ruim não escuta besteira. Desconfio que as pernas e os
braços caíram do céu. Foram jogados de um flutuador.
— Jogados do alto, chefe? E a redoma?
— Procurem um buraco na redoma. Alguém deve ter feito um buraco
bem no topo.
— Isso dispararia o alarme. Seria um escarcéu medonho.
— A menos que alguém tenha descoberto um jeito de fazer um buraco
na redoma sem disparar o alarme, sua besta!
— É verdade, chefe. Tem gente que adora encarar desafios. Burlar o
sistema. Principalmente gente desocupada.
— Acabou a jujuba amarela?
— A amarela acabou. A verde e a vermelha também. Quer uma azul? Ou
uma branca?
— Uma branca.

— Mustafá voltou. Mas nem sinal do Cafuné.
— Grande merda. Às vezes eu canso de chefiar.
— O senhor trabalha demais, chefe.
— Nada parece dar certo. Não é fácil ser o rei da favela. Ainda mais cego.
— Azar demais, chefe. As cirurgias deram errado.
— Deram muito errado, Violão. Hoje em dia todo mundo enxerga
maravilhosamente bem. Só eu nasci cego e vou morrer cego.
— Azar demais, chefe.
— Dizem que os engenheiros da metrópole viajam a Saturno doze vezes
ao ano. Eles e os cientistas e os cirurgiões. Mas não conseguiram algo muito
mais simples: me fazer enxergar.
— Não quero piorar tua depressão, chefinho, mas o Turco mandou avisar
que vai executar o Aranha amanhã cedo.
— Manda o Turco tomar no cu. Que sujeito mais escroto. Quero uma
jujuba.
— A jujuba acabou.
— Até a branca?
— Até a branca.

Minha mãe gostava de borboletas.
Quando ela era criança e ainda existiam borboletas, ela atravessou um
enxame e sentiu cócegas nos braços, nas pernas e no rosto.
Riu bastante.
Muito tempo atrás eu tentei a conexão mental.
Açougueiro colou em minha careca uma touca cheia de eletrodos.
Minha touca estava ligada a outra, na cabeça de outra pessoa.
Açougueiro explicou que, assim que ele ligasse as toucas, eu enxergaria
através dos olhos da outra pessoa.
Adivinhe quem era a outra pessoa.
Aranha.
Eu não conhecia o Açougueiro.

Era minha primeira consulta na favela.
Perguntei a ele se ele já havia testado o equipamento em alguém.
Ele respondeu: “Dezenas de vezes. Sempre funciona. É divertido, você vai
ver.”
Não funcionou.
Levei vários choques no centro do cérebro, foi horrível. Pareciam
ferroadas.
Em vez de eu enxergar através dos olhos do Aranha, foi o Aranha quem
enxergou minha mente.
Meus medos.
Meus segredos.
Desde então tenho pesadelos com aranhas e borboletas elétricas.

— Cafuné voltou!
— Saiu do labirinto? Vivo?
— Saiu. Vivíssimo! Está vindo pra cá.
— Está trazendo a perna?
— Bigode disse que Cafuné está trazendo a perna, sim.
— Ótimo. Agora eu tenho duas pernas e dois braços. Amanhã bem cedo
vamos ao mercadão negociar essas peças. Trocar por açúcar. Ou sal.
— Cafuné tá esquisito, chefe.
— Ele sabe que vai morrer. Ele me traiu. Todo mundo fica esquisito
quando sabe que vai morrer.
— Ele não parece preocupado. Parece satisfeito. Quase feliz.
— Enlouqueceu. O labirinto faz isso com os desgraçados. A maioria
morre lá dentro. Cafuné vai morrer aqui fora. Trairão.
— Bigode tá dizendo que Cafuné disse que encontrou um tesouro no
labirinto.
— Tesouro? Enlouqueceu mesmo.
— Bigode tá dizendo que Cafuné disse que encontrou uma árvore no
centro do labirinto.
— Árvore?
— Árvore.

— As árvores estão extintas. Você sabe. Eu sei. Todo mundo sabe. Faz
quinhentos anos que ninguém vê uma.
— Bigode tá dizendo que Cafuné jura que encontrou uma.
— No centro do labirinto?
— É.
— Cafuné mente demais.
— Bigode tá dizendo que Cafuné tá esquisito. Nem parece ele mesmo.
— Violão, você já teve a sensação de que a vida não é real? De que tudo
não passa de um sonho? Um sonho, não. Um pesadelo?
— O tempo todo, chefe. O tempo todo. Esqueceu que eu sou casada?

— Açougueiro vem na quinta.
— Só na quinta?
— Ele não tá se sentindo bem, chefe. Enxaqueca braba. A nova prótese
neural deu defeito. Tá bagunçando as memórias do velho. Confundindo as
datas.
— Quem mandou brincar com o próprio cérebro? Essas próteses
canadenses não prestam.
— Outra informação quente. Procuramos um buraco na redoma.
Procuramos com cuidado, usamos todas as câmeras de vigilância. Nada,
chefe. A redoma está intacta. As peças não foram atiradas do alto.
— Se ninguém atravessou as escotilhas e a redoma está intacta, como as
pernas e os braços foram parar no lixão?
— Por baixo, talvez.
— Um túnel? No morro, na rocha sólida?
— Não seria a primeira vez que alguém cava um túnel na favela. Zumbi já
fez isso. Turco também. É o que dizem.
— Não acredite em tudo o que dizem por aí, Violão. São só boatos.
Lendas. Eu sou cego mas não sou trouxa.
— Outra informação quente. Fura-Bolo encontrou um tórax no lixão.
— Grande novidade. Manda trazer aqui. Cadê o Cafuné com a perna que
ele roubou?
— Cafuné fugiu, chefe. Derrubou Siriema e Mustafá e voltou ao labirinto.

— Tá brincando comigo?
— Não, chefe. Siriema e Mustafá foram nocauteados. Juro.
— Cafuné, sozinho, derrubou os dois?
— Tava possuído pelo diabo, o pivete. Parecia em transe.
— Um pesadelo. Estou num pesadelo. Quero acordar.
— Mas Cafuné deixou a perna. Mandou entregar ao senhor. Depois
derrubou Siriema e Mustafá e correu de volta ao labirinto. Sumiu no
nevoeiro.
— Eu bato, bato a cabeça na parede. Mas não acordo.
— Outra informação quente. Turco teve um piripaque intestinal.
— Ótima notícia.
— E adiou a execução do Aranha.
— &#@§#&§@!

— Está tudo aqui. Pernas, braços, tórax.
— Todos os membros são do mesmo fabricante?
— Do mesmo fabricante e do mesmo modelo, chefe. São os
componentes de um androide do sexo masculino.
— Não vou estranhar se um dia desses aparecerem também a cabeça, o
abdome, as costas e o quadril.
— O senhor podia pegar a perna direita, o que acha? Podia trocar sua
perna podre.
— Não adianta, Fura-Bolo. Seria rejeição na certa. Meu corpo não aceita
implantes, próteses, nada.
— Que azar, chefe.
— Azar demais. Açougueiro chegou?
— Chegou. Tá esperando na cozinha.
— Trouxe mais jujuba?
— Trouxe. Bastante. Já está distribuindo, a galera tá feliz.
— Manda ele entrar.
— Pode entrar, Doutor.
— Saudações, comandante.
— Tá se sentindo melhor, Doutor? A enxaqueca, a confusão mental…

— Passaram. Estou bem melhor, comandante. Eu mesmo extraí aquela
prótese do diabo. Malditos canadenses. Como vai a perna necrosada?
— Cada vez pior. Cada vez pior. Dói demais. Sem as jujubas, parece que
estão torrando a carne com um maçarico.
— Azar demais, chefe. Azar demais.
— Doutor, preciso que entre em contato com seu velho amigo do
mercadão. Quero negociar. Material de primeira.
— Estou vendo. Que beleza. Encontraram no lixão?
— Só não pergunta como tudo isso foi parar lá. É mais fácil explicar de
vez o sentido da vida.
— Que beleza. O resgate do Aranha tá mais do que garantido.
— De novo essa história? Aranha? Aranha! Porra, como vocês são
chatos. Não posso pagar resgate algum. Minha reputação, entendem? Sou o
rei da favela. Minha reputação! O que foi, Fura-Bolo? Desembucha.
— Informação quente, chefe.
— Fala, rapaz!
— As partes que estão faltando. Mustafá encontrou no lixão.

Os engenheiros das forças armadas trabalharam rápido.
A cúpula desceu no meio da madrugada.
A favela foi dormir em liberdade e acordou apartada da metrópole.
Desde então a gente tem se virado do jeito que dá, sem qualquer contato
com o mundo exterior.
Sem comunicação, quase sem água e comida.
Boatos circulam.
Péssimos boatos.
Os mais paranoicos dizem que o exército planeja encher a cúpula com
gás venenoso.
Dizem que só não fizeram isso ainda porque uns poucos militantes dos
Direitos Humanos estão atrapalhando.
Mas não é nisso que eu estou pensando enquanto todos os membros do
androide vão sendo arrumados no chão de meu gabinete real.
Eu penso na extinção das borboletas.

Na extinção dos índios.
Em minha própria extinção.
Vá lá, na extinção do Aranha.
Pouco.
Penso bem menos na extinção do Aranha e mais, muito mais, nas outras.
Aranha é o cara mais chato que eu conheço.
Mala sem alça.
Então começa a baderna.
Ouço os membros do androide arrastarem, arranharem o chão.
Pergunto o que está acontecendo.
Fura-Bolo grita: “As pernas e os braços, chefe, eles estão se mexendo.”
Açougueiro dá mais detalhes: “Os membros estão se reunindo,
comandante.”
Em dois minutos o androide já está montado e vivo.
Parado bem na minha frente.
É o que alguém sussurra em meu ouvido bom.
Essas máquinas costumam ser violentas.
Vingativas.
Sinto sua presença poderosa.
Penso se ele também está pensando em minha extinção.
Sem saber o que está acontecendo na sala, Siriema grita do corredor:
“Turco cansou de esperar pelo resgate. Libertou o Aranha de graça mesmo.
Parece que os dois eram cúmplices no plano do sequestro.”
Quanto mais eu rezo mais assombração aparece.

— Ele correu mesmo pro labirinto?
— Nunca vi nada mais rápido. Sumiu no nevoeiro.
— Pensei que ele ia detonar a gente.
— Em vez de atacar, o danado fugiu. Entrou a duzentos por hora no
labirinto. Eu filmei tudo.
— Esse androide foi esperto. Se tivesse tentado entrar na favela inteiro,
não teria conseguido. Entrou aos pedaços.
— Tudo isso apenas pra visitar o labirinto?

— Esquisito.
— O pessoal tá ressabiado. Cagões supersticiosos. Disseram que não vão
caçar o invasor nem a pau.
— Siriema, você já teve a sensação de que a vida não é real? De que tudo
não passa de um sonho? Um sonho, não. Um pesadelo?
— É estresse, chefe. O senhor trabalha demais.
— Às vezes eu penso que a gente não existe de verdade. Somos apenas
personagens de uma história sem pé nem cabeça.
— A vida de rei do morro não é fácil. O senhor precisa descansar.
— Queria muito que tivesse um jeito de saber a verdade.
— A verdade?
— É, Siriema. A verdade. Queria muito descobrir se somos de carne e
osso ou não. Queria muito saber se eu e você existimos mesmo. Se a favela,
a cúpula e a metrópole não são apenas lugares imaginários. Invenção.
Ficção.
— Ficção? Isso seria maravilhoso.
— Tem certeza?
— Absoluta.
— Se pudesse escolher entre a vida real e a ficção, você escolheria a
ficção?
— Pode apostar.
— Escolha mais besta. Está explicado por que eu sou o rei do morro e
você é só, sei lá… Você mesma.
— Se a vida real fosse uma jujuba azul e a ficção fosse uma jujuba
vermelha, eu escolheria a vermelha. Pensa bem, chefe, nas coisas fabulosas
que a gente poderia fazer numa história sem pé nem cabeça.
— Coisas fabulosas?
— Atravessar paredes. Botar pra quebrar. Explodir a cúpula. Explodir a
metrópole. O planeta.
— Para de explodir as coisas, garota. Ficou maluca?
— Rê, rê. Brincadeira. Mas a gente poderia transgredir bastante. Sem
explodir nada, é claro.
— Voar sobre o centro do labirinto. Encontrar a última árvore.
— Criar uma floresta inteira. Com animais, índios e criaturas do folclore.
— Reviver minha mãe, devolver a ela a visão roubada. Sair da favela, ir
morar na metrópole. Ir morar em Saturno, se eu quiser.

— O senhor finalmente começaria a enxergar. Simples assim. Mágica.
— Siriema…
— Porra, chefe. Não seria do caralho? Na imaginação vale tudo.
— Siriema, é bizarro. É… É vermelho, é vibrante.
— Chefe?
— Eu estou enxergando.

Luiz Brasil nasceu em 1968, em Cobra Norato, pequena cidade da mítica Terra Brasilis. É
ficcionista e coordenador de laboratórios de criação literária. Na infância ouvia vozes
misteriosas que lhe contavam histórias secretas. Só acredita em biografias imaginárias. E
nos universos paralelos de Remedios Varo. Dos livros que publicou destacam-se "Distrito
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CÃO 1 ESTÁ DESAPARECIDO
Lady Sybylla

S

ashi sentia o corpo quente, grudando de suor, como se pesasse uma
tonelada. Um vento poeirento batia em seu rosto. O mundo à sua volta
tinha desaparecido com a explosão nuclear, seguida por um flash e
uma forte onda de calor. As construções viraram poeira no ponto zero e
danos estruturais se sucederam ao redor como se as construções fossem de
papel. Vidros espatifaram. Telhados voaram. Robôs pararam de funcionar e
ela sabia que Cão 1 estava desaparecido.
Recolhendo os membros com cuidado, como se pudessem se quebrar e
se partir, Sashi tentou se mexer para entender seu espaço. Estava
desconfortavelmente encaixada entre duas paredes escoradas e se
espremeu o quanto pôde para escorregar e cair no chão um metro abaixo.
Tossiu a poeira que grudou em seu rosto e soltou o clipe que mantinha seu
pesado rifle de assalto preso ao corpo. Deitou-se nos escombros caóticos de
uma velha construção de pedra e olhou para o céu. Podia ver o braço da
galáxia salpicado de estrelas brilhantes por entre a fumaça, o pó e as
nuvens. Uma visão de beleza em meio à destruição... Era possível ouvir o
ruído causado pelo vento, aqui e ali alguma construção caía, nenhuma voz
presente.
Olhou para o próprio corpo. Sua roupa de tecido inteligente tinha
conseguido bloquear boa parte da onda de choque, o que explicava os
poucos ferimentos. Respirou fundo algumas vezes. Não, nada quebrado.
Apertando um ponto atrás de sua orelha direita, ela liberou nanomeds,
médicos de escala nanométrica que faziam cirurgias em nível molecular e
tinham ação analgésica e anti-inflamatória na corrente sanguínea. Usados
em casos graves. Se tivesse uma hemorragia interna, eles resolveriam o
problema. Sentiu o corpo relaxar imediatamente e seu mundo se apagou
mais uma vez. Os nanomeds faziam isso quando havia sinais de lesão
cerebral.
No susto, Sashi acordou novamente, de um pesadelo do qual não se

lembrava. O céu tinha tons de púrpura, azul claro e cinza, prestes a
amanhecer. O vento ainda era ouvido. Sentou-se, olhando em volta para o
caos de escombros, sem entender direito o que tinha acontecido. Ah sim... A
explosão nuclear. Em seu braço direito, um leitor de radiação embutido na
roupa avisava que ela estava bem. A velocidade do vento indicava que a
nuvem seguia para longe de sua posição, para o norte e para o leste. Se
permanecesse naquela área, estaria bem. Mas onde estaria Cão 1? Perto da
radiação? Perto do ponto zero? Difícil saber.
Pendurado em sua roupa, seus óculos especiais estavam danificados.
Chegou a testá-los, mas as imagens espectrais falhavam e uma tela de erro
persistia. Soltou o cabo e jogou os óculos a esmo. Bela merda... Olhou para
o corpo. A roupa parecia ter reencontrado a funcionalidade, pois voltara ao
tom de camuflagem de antes, não piscava mais enlouquecidamente. Fechou
os olhos e acessou seu chip interno. Parecia intacto. Os biochips eram
praticamente invulneráveis e resistiam a tudo, inclusive explosões nucleares.
Felizmente resistiam, pois sem ele era incapaz de achar Cão 1. Porém, para
sua infelicidade, seu comunicador subcutâneo não funcionava. Teria que
achar um rádio em algum blindado, se é que algum ainda funcionava.
Seu pesado rifle estava com o visor quebrado. No choque, na queda,
provavelmente. Mas estava funcionando, o que era bom, pois a tela acendeu
e a arma engatilhou normalmente. Sentindo o corpo dolorido, mas pondo-se
de pé, Sashi tirou a poeira dos cabelos vermelhos e limpou o rosto numa
torneira que ainda tinha água vazando ali perto. Bebeu generosos goles
d’água e olhou para cima, analisando seu espaço. Viu que estava em um
buraco razoavelmente protegido de qualquer tropa inimiga. Talvez por isso
ainda estivesse viva. Colocou o rifle nas costas, para ficar mais fácil se
mover, e começou a subir os escombros. Escalava com relativa facilidade,
afinal seu trabalho era de especialista. Especialista Sashi era da unidade de
infiltração da infantaria. Era mais que acostumada a lidar com terrenos
difíceis e combates no chão. Aliás, não havia terreno difícil para estas
unidades.
Ao chegar ao topo, sua visão era de total caos, desolação, corpos e
ruínas. Tanques virados, robôs enguiçados e despedaçados, soldados
abatidos, torpedeiros vazios. Sashi combatia os destruidores da paz e da
tecnologia, as bases da fundação do Regime. Defendia Becah 1, sua cidade e
seu 1 bilhão de habitantes. E temeu pelos companheiros ao ver tal cenário.

Rebeldes... sempre levando tudo às últimas consequências.
Não que o campo de ruínas fosse muito diferente de sua vida antes de
ser recrutada. Órfã, sozinha num mundo que vivia sob tensão, o que lhe
restava era o dever. Podia ser tacanha em algumas coisas e até muito
obediente. Sabia que volta e meia defendia demais o Regime, mas achava
que devia isso a ele. Era assim que tinha abrigo, comida, respeito e uma
carreira, algo que muitos cidadãos não tinham ao desertar do serviço militar
obrigatório.
Havia focos de incêndio à vista. Um cano estourado jorrava água feito
um gêiser. Um vapor quente e poeirento varria o que antes era uma grande
cidade que, apesar de estar em declínio havia vários anos, se lançou num
conflito contra Becah 1. Porque, Sashi não entendia muito bem, apenas
sabia que a briga não era de hoje. Admitia agora que era um erro não saber
o porquê do conflito. No horizonte, ela via o cogumelo distinto, escuro e alto
da bomba nuclear contra um céu colorido de amanhecer. Seu sensor de
radiação continuava indicando baixos níveis.
Sashi desceu os blocos de paredes, lajes, telhados, móveis e
equipamentos industriais, desviando de armações e armadilhas que
poderiam machucá-la ou matá-la numa queda rumo ao desconhecido.
Explosões de grande porte sempre causavam danos estruturais intensos. Se
a ideia era desbaratar qualquer tentativa de resistência inimiga, o Regime
conseguira. Sashi não viu nada nem ninguém enquanto percorria as ruínas.
Aliás, não vira nada reconhecível. A onda de choque deve tê-la jogado
para longe de sua posição original. Seus óculos ajudariam naquela situação
se não estivessem imprestáveis. Vagou um tempo sem muito rumo,
tentando achar alguma coisa familiar, seguindo pelas antigas ruas,
desviando aqui e ali de um veículo abandonado. Corpos pelos escombros.
Viu vários, mas eram de habitantes. Subindo uma pequena escada, que era
tudo o que restava de um prédio, ela observou ao redor mais uma vez.
Pondo-se sobre um joelho, Sashi ajeitou seu rifle e observou com a mira
para enxergar mais à frente de onde possivelmente saiu voando. Conseguia
ver algumas paredes em pé, de prédios baixos da área residencial. Viu
veículos virados e mais corpos. Infelizmente, eram de companheiros. Seguiu
com a mira indo de leste a oeste, vendo torpedeiros e cortadores virados e
um braço mecânico que ainda tentava se mover. Parecia um Meca... E era
um Meca!

Animada e sem perder tempo, ela saltou para o que restava do asfalto e
começou a correr. Parou alguns metros antes do grande robô. Não era Cão
1, era Cão 4, destruído e sem chance de recuperação. As pernas foram
cortadas, a blindagem tinha sido atingida por algum míssil. Sabia que os
inimigos canibalizavam as peças de todos os Mecas de Becah 1, que eram os
robôs de combate mais avançados que existiam, para usar em seus próprios
robôs. Operados por interface neural, tinham cerca de 70 metros de altura,
armamento pesado, capacidade para funcionar como bateria antiaérea e
uma armadura quase impenetrável. Quase, porque nem tudo é imbatível.
Vendo que o perímetro estava seguro, Sashi se aproximou do Meca. O
cockpit estava destruído e a porta estava semiaberta, ela só precisou
empurrar para cima. O operador do Cão 4 estava morrendo lá dentro, por
isso os dedos da mão robótica ainda se moviam. Era um rapaz do mesmo
batalhão de Aodh, muito bom no que fazia, mas parecia em muito mau
estado. Escoriações, olhos roxos, sangue escorrendo em profusão de sua
cabeça. Ao apertar o ponto atrás de sua orelha, não o sentiu. Os nanomeds
tinham sido liberados havia algum tempo. Sashi sacudiu a cabeça, sabendo
que se ele não tivesse resgate, logo morreria e o transponder da unidade
não respondia. Observou o cockpit e viu que o painel estava apagado, o que
a impedia de usar o rádio para falar com Becah e chamar ajuda.
Mecas são realmente estruturas fantásticas. Mas sua maior fraqueza
estava nas juntas das pernas, os joelhos. Para conseguir derrubar um robô
desses era preciso cortar as juntas e impedir que ele andasse. Era um ponto
cego e delicado para o Meca. Por isso existiam os cortadores, que eram
robôs próprios para cortar, como diz o nome, as conexões e cabos que
movimentavam o titã de metal e o mantinham longe do chão. Os inimigos
também tinham suas próprias versões de Mecas e, portanto, as lutas eram
sempre grandiosas. Uma vez caído, era mais fácil torpedeá-lo.
Sashi era uma especialista, portanto ela ia no chão. Sua responsabilidade
em grandes batalhas era sempre apontar locais de explosão, abater
cortadores, roladores ou soldados que se aventurassem a acessar os Mecas
manualmente. Era insano, mas acontecia. Eles tentavam hackear o sistema
autônomo e assim matar o ocupante do cockpit. Sashi era a escolta de Cão 1
e, desta maneira, era sua responsabilidade impedir danos ao Meca e
resgatar o operador.
Um chiado em sua cabeça a fez parar. Seu comunicador parecia estar se

restabelecendo ou alguém tentava se comunicar com ela.
— Falcão? — Ela perguntou ansiosa — Falcão, aqui é Águia 1. Alguém na
escuta?
Nada no comando da missão, apenas ruído. Mudou de canal por meio do
seu biochip.
— Meca 1, é Águia 1, na escuta? Aodh, está me ouvindo?
Nada mais uma vez. Mas que merda, Aodh...
O cogumelo permanecia ali, no ar.

Um barulho a assustou. Apontou o rifle, instantaneamente, para o local,
um ato já instintivo. Era um raspar, alguma coisa lutando para sair, se
mexendo no interior de uma casa caída. Com o dedo no gatilho, Sashi
respirou fundo e estava prestes a atirar, de olho na mira, respiração
pausada, quando um focinho saiu pela janela disforme, cheirando o ar. Um
porco das planícies. Desgraçado.
Ele a observou por um instante, curioso, querendo saber o que tinha
acontecido ou o que tinha feito. Sentiu o cheiro do seu suor, claramente não
o agradando, e seguiu pela rua asfaltada, por entre os veículos virados.
Sashi deu um risinho nervoso e foi então que ouviu vozes. Estavam perto
demais dela para fazer alguma coisa e ela permaneceu quieta em seu lugar.
Quatro soldados armados se aproximaram a pé de Cão 4. Usavam
máscaras, provavelmente por causa da radiação. O medidor no braço de
Sashi subiu um ponto com a chegada deles. Vieram com equipamentos
próprios para retirar peças, o núcleo de memória, armamento e bombas do
Meca.
Agradecendo o porco em silêncio - afinal, estava abaixada e protegida da
visão deles porque quase o abateu - a especialista esperou em silêncio, com
o coração martelando no peito, ouvindo os rangidos metálicos e as
ferramentas funcionando. O corpo do operador foi retirado e rolado para
longe dos equipamentos, para dar espaço. Via que ele respirava com
dificuldade, mas ainda estava vivo, sinal do progresso dos nanomeds em
manter seu cérebro oxigenado e lutando. Cretinos...
Olhando por cima dos escombros, Sashi viu que os quatro inimigos

estavam de costas. Um dentro do cockpit, os outros três soltando as armas
dos braços e do corpo de Cão 4. Num ímpeto, movida pela fúria, pelo
cansaço e pelo corpo do colega no chão, Sashi se ergueu e tudo pareceu se
mover em câmera lenta por um momento. Sua precisão era admirável. Um
após o outro, em curtos segundos, os três soldados do lado de fora caíram
imóveis no chão, largando peças e chaves de fenda. O quarto, dentro do
cockpit pareceu não entender o que via e chamou os amigos. Mas ele teve a
rapidez e a indecência de se abaixar quando viu a mira apontando para sua
cabeça e começou a disparar contra a posição de Sashi. Não vai fugir não,
maldito.
Buscando refúgio atrás do que restava de uma escadaria, a especialista
apurou os ouvidos. Buscou dados do seu biochip e conseguiu triangular a
posição dele. Fechando os olhos, conseguiu ver que ele tentava circular a
escadaria para poder vê-la. Tinha uma arma de mão, mas fora isso nada
mais que pudesse usar. Podia ouvir os pedriscos rangendo com os passos
dele.
De um bolso que parecia oculto na roupa camuflada, ela puxou finas
granadas, que imitavam a cor do ambiente onde estavam. Assim que ela as
jogou no chão poeirento perto do inimigo, elas ficaram imperceptíveis. Essas
granadas também eram atraídas pelo calor do corpo ou do equipamento e
Sashi o ouviu praguejar quando as duas grudaram em suas pernas, que
voaram pelos ares, acompanhadas de um grito louco de dor. Antes que
desmaiasse, a especialista foi até ele. Era uma visão patética e terrível, um
corpo destroçado, uma pessoa lutando para respirar o máximo que podia,
rodeada por sangue e poeira, os tocos das pernas perdendo sangue.
— Quero uma informação de você. — Ela puxou sua máscara.
O homem a olhava amedrontado. Tinha sangue saindo pelo nariz e tinha
o rosto contorcido de dor. Tentando reagir de alguma forma, ainda de posse
de sua arma, ele tentou erguer o braço para atirar, mas Sashi pisou em seu
pulso.
— Eu quero Cão 1. Você o viu?
Balançando a cabeça nervosamente, ele balbuciou que não.
— Não me faça perder a paciência, cadê Cão 1? Você o viu? Desmantelou
o Meca também?
— ... Não... Não, eu juro. Juro! Por favor, me ajuda.
— Onde estão os Mecas? Esse é só um, nós tínhamos dez em combate,

cadê o resto?
— ... Não sei, eu juro! Seis deles deram as costas e voltaram para Becah!
— Como é? — Sashi achou ter ouvido mal.
— Eles voltaram, seis voltaram, eu juro, por favor, não... Não me mate!
Puxando o mapa de batalha da memória do bioship, ela visualizou a
posição dos Mecas em campo uma hora antes da explosão da bomba. Cinco
Mecas estavam na dianteira, enquanto os outros cinco permaneciam atrás,
na função de baterias antiaéreas.
— ... Vocês fizeram isso! — Ele ralhou — A bomba é de vocês, nós não
temos esse tipo de tecnologia, vocês sabem!
Sashi o desarmou e soltou seu pulso. Olhando novamente para o
cogumelo escuro no ar, não podia deixar de pensar no que acabara de ouvir.
A bomba era de Becah? Mas como puderam fazer isso contra suas próprias
tropas? Certamente, a bomba destruiu completamente a capacidade do
inimigo de atacar e agora os abutres recolheriam peças e armas pelo
campo. Terroristas compravam armamento no mercado negro. Mas quem
os vendia? Olhou novamente para o homem que parecia estar entrando em
choque. Ele buscava sua arma que estava mais distante.
— O que vocês fazem com o armamento que roubam?
— ... O quê? — Ele a olhou com lágrimas e dor estampados no rosto.
— Vocês roubam os Mecas e as armas aparecem no mercado negro...
— Compramos comida com o armamento, sua idiota! — Ele começou a
tossir sangue e desistiu da arma. — Comida... Só isso.
Nunca sinta pena do seu inimigo, Sashi se lembrou do treinamento
básico da academia. Eles farão de tudo para confundi-la, essa é a principal
função deles. Confundir, separar, desordenar. Porém, como não acreditar
nisso? Quantas vezes Sashi participou de missões para desbaratar
mercados de compra e venda de armas e se deparou com pessoas famintas,
famílias inteiras negociando cápsulas que eram recicladas e sempre valiam
alguma coisa? Ela fingia não ver e cumpria suas ordens.
De um bolso lateral, a especialista tirou uma pequena seringa contendo
nanomeds e um líquido anti-inflamatório e analgésico. Se ele fosse
resgatado e pudesse ser levado a um hospital decente, teria suas pernas de
volta. Ela aplicou em seu pescoço e ele logo relaxou e apagou.
Com pressa, Sashi arrastou o corpo do operador de Cão 4 pelo braço
para uma posição protegida e longe de olhos bisbilhoteiros. Ele estava vivo e

os nanomeds se encarregariam de mantê-lo assim. Com o mapa em mente,
mesmo que desatualizado, ela jogou uma granada dentro do Meca e seguiu
pela rua poeirenta. Precisava de um veículo, qualquer um que funcionasse.
Não poderia procurar Aodh daquele jeito a pé, a nuvem de radiação poderia
voltar de repente para sua posição e não teria como fugir.
Acabou por achar um jipe de campanha. Uma armação, destas de
construção, estava por cima dele, mas a especialista conseguiu jogá-la de
lado. Tirou os escombros de dentro e viu sangue num dos bancos, mas não
viu corpo algum. Tocou o painel e ele acendeu lindamente. O jipe não tinha
portas, nem teto, parecia um veículo de remoção. Mas servia.
Segurando os controles, Sashi deu ré no veículo para tirá-lo do monte de
ruínas onde estava antes estacionado e prosseguiu por uma via paralela. O
nível de destruição aumentava conforme se aproximava do ponto zero da
explosão. Era como se um deus furioso dos tempos antigos tivesse soprado
com toda a força, para todas as direções. Não havia mais estruturas grandes
o suficiente para esconder alguém. Nem viu tropas, soldados perdidos,
nada.
O medidor de radiação subiu mais um nível. Nada ainda letal, mas
precisaria de limpeza ao chegar em Becah 1. Não saía de sua cabeça a
revelação sobre a bomba. Àquela altura, tudo poderia ser possível. Apenas
não entendia o que aquele homem ganharia mentindo, estando na condição
em que estava. Uma coisa era certa, os inimigos não tinham tecnologia
nuclear, não tinham a condição de desenvolvê-la. A questão era conseguir os
equipamentos praticamente prontos, já que o bloqueio de Becah era
extremamente restritivo, impedindo a chegada até de equipamentos
agrícolas. Como podia lutar por algo que nem sabia o que era? Sashi
começou a perceber que talvez estivesse defendendo uma bandeira suja de
sangue e mentiras. Mas era o único mundo que conhecia, como mudar algo
tão poderoso?
Uma grande estrutura escura às sua frente chamou sua atenção. Ela
desviou o jipe para perto e era Cão 2. Estava depenado e o operador não
estava lá dentro. Perto das pernas cortadas do Meca, ela viu Águia 2, sua
escolta, morta com uma bala na cabeça. Duzentos metros adiante, Cão 3 se
movia, ou tentava se mover, levantando uma nuvem de poeira. O rádio
começou a chiar novamente, mas nenhum som inteligível saía dali. Saltou do
jipe com pressa, atenta aos arredores, e circundou o Meca. Quando se

aproximou do cockpit quebrado, viu que o operador estava se mexendo
ainda, mas seus olhos estavam fechados, sangrando.
— Cão 3?
— Quem? Quem está aí?! — Ele disse assustado.
O Meca apontou um canhão para o nada, bem longe da posição de Sashi.
— Águia 1, calma. Está tudo bem.
— Ah, puxa, como é bom ouvir a voz de alguém. Meu rádio não funciona.
— Nem o meu. Você pode andar? Cortaram as pernas?
— Não... Eu fui pego pela onda de choque e uma porrada de escombros.
Acabei caindo numa garagem subterrânea... Mas não posso ver. A
explosão... A luz queimou meus olhos... Vejo apenas umas manchas. Devem
ser os nanomeds.
— Tudo bem. Fique calmo. Você se lembra da posição do Cão 1?
— Ele estava mais adiante, coisa de 50 metros, no máximo. Não deve
estar longe, fomos pegos ao mesmo tempo pela onda de choque. Mas o
transponder não funciona... Não posso achá-lo com os sistemas.
O monstruoso Meca conseguiu sair do buraco onde estava, erguendo
pesadas lajes de construções que ruíram, e Sashi se viu à sombra do
poderoso titã de metal. Ele tropeçava nas ruínas, desajeitado, mas ao menos
era uma proteção a mais para ambos. Ninguém se aproximaria de Cão 3.
— Sua escolta, onde está? — Ela berrou lá de baixo, já que não tinham
rádio.
— Não sei!
— E a interface?
— Tá mais ou menos... Tenho alguns danos nos periféricos. Posso ficar
desastrado, ainda mais com a visão assim.
Sem um único rádio funcionando, ficaria difícil. E Sashi até encontrou
alguns blindados pelo caminho, mas tudo tinha parado de funcionar. Eram
apenas chiados sem sentido. No cockpit, um aviso alertou o operador.
— O medidor aumentou mais um ponto! — Ele gritou de lá de cima.
Olhando para o braço de imediato, Cão 3 estava certo. Capaz que os
ventos estivessem mudando e soprando radiação para o sul e para o oeste.
Sashi subiu em uma pilha de metal retorcido que antes tinha sido um
blindado e olhou para o grande campo de prédios e casas caídas.
— Se abaixe e me deixe subir!
O Meca se pôs de joelhos e Sashi habilmente o escalou até ficar ao lado

do cockpit. Quando o robô ficou de pé mais uma vez, sua visão dos
arredores multiplicou-se. Podia enxergar a irradiação da onda de choque
com clareza e o descampado retorcido do ponto zero quase sumindo das
vistas. Fechando os olhos e sobrepondo as imagens, sabia para onde olhar.
Varreu a direção leste com a mira do rifle, buscando qualquer coisa grande
demais para aquele terreno. Foi então que um vento forte levou uma
camada de poeira para longe e Sashi viu letras que conhecia muito bem.
— Acho que o encontrei!
Não havia movimento aparente e parecia estar com o cockpit intacto,
apesar de fechado. Também não via inimigos ao redor dele, estava tudo
bem silencioso.
De volta ao chão, Sashi disse para Cão 3 seguir o barulho de seu jipe. E
assim os dois saíram em disparada em meio aos destroços. Volta e meia ele
tropeçava e caía, causando um grande estrondo, mas o operador conseguiu
seguir até que muito bem o veículo que rugia pela poeira.
Foi preciso contornar as fundações de uma, outrora, grande construção
da cidade. Algum tipo de estádio, talvez. Só restavam as vigas das lajes
inferiores e um grande campo aberto no meio com meio metro de pó. Mas
enfim encontraram o lugar. Uma onda de poeira subiu assim que ela parou
o jipe e saltou. Deixou o rifle lá mesmo, queria entrar e sair rápido. O
medidor de radiação subiu mais um ponto na corrida e mais um quando
pararam. Merda... Espera um instante, por favor, ela pensava com pressa.
Com as mãos, Sashi limpou a camada de poeira que recobria a tampa do
cockpit. Tinha uma maneira de abrir manualmente, que ela conhecia bem,
pois ambos treinaram demais para este tipo de ação. Assim que limpou
todas as reentrâncias, enfiou os dedos em dois buracos sob a trava da frente
e os puxou. A primeira tranca soltou.
— Minha visão tá voltando! — Cão 3 berrou contente.
Isso indicava que quem estivesse sob a ação de nanomeds e com
machucados mais graves poderia estar acordando naquele momento
também. Até mesmo inimigos. Sashi continuou, de olho no medidor.
Vermelho, ele apontava. Níveis altos, desintoxicação e quarentena imediatas
para uma exposição maior que vinte minutos. Encontrou a trava da
esquerda. Encontrou a trava da direita. Puxou a tampa e a ergueu com força
para cima. Aodh estava lá dentro.
Parando um instante, ela o observou com cuidado. Estava ainda preso

aos cintos de segurança da cadeira, a cabeça tombada de lado. Tinha
sangue saindo de seu ouvido, nariz, hematomas na testa, um corte no
supercílio. Atrás de sua orelha, o ponto de nanomeds tinha sumido. Que
bom, eles estavam ação.
O treinamento dizia que ela precisava salvar o equipamento, além do
operador. Olhou para a posição e para o lugar onde estava Cão 1. Não teria
condições de tirá-lo de lá, estando entulhado e semienterrado em mais de
três metros de escombros. As pernas poderiam estar desarticuladas ou
presas em estruturas metálicas ocultas que precisariam de um trabalho
mais especializado. Não, o operador era mais importante. Becah tinha
plenas condições de repor quatro robôs às suas fileiras.
Enquanto soltava os cintos de Aodh, verificando suas pernas, não podia
deixar de pensar no que o soldado inimigo disse. A bomba era nossa... O que
foi que Becah fez? Não fazia sentido não ser verdade. Puxou Aodh para si e o
abraçou por um instante. Seu corpo ainda estava quente. O cabelo molhado
de sangue e suor. Você quase me mata de medo... Mas ele ainda estava vivo,
mesmo que de leve. Confiando que a tecnologia o salvaria, Sashi se arrastou
para fora, machucando-se em vidro e pedriscos enquanto lutava para tirá-lo
do cockpit.
— Radiação subindo, Águia 1! Vamos embora!
Colocando Aodh no ombro, Sashi correu até o jipe e o colocou com
cuidado na parte de trás. De fato, a radiação já tinha subido mais um ponto.
Merda, vamos todos ficar de quarentena. Puxando outra seringa de seu bolso,
injetou o líquido no pescoço de seu operador e o observou mais uma vez. O
medidor apitava em seu braço. Eu tô saindo, merda. Acelerando o jipe e
fazendo a volta, ambos correram em meio ao pó de construções caídas,
desviando de escombros, rumando por caminhos ainda abertos e livres para
circular. Apesar da visão de Cão 3 não estar ainda totalmente restaurada, ele
não mais caía desajeitado pelo chão, mas volta e meia um pedaço de parede
ou porta, ou uma roda voavam perto do jipe de Sashi. Os danos periféricos
estavam bem evidentes.
Olhando para trás, Aodh permanecia desmaiado. Mas vivo, era o que
importava. Não sabia se era a poeira ou se era alívio, mas Sashi chorava
quieta na direção. Guerras, só um meio para continuar a politicagem e matar
inocentes, transformando cidadãos em párias.
Mais à frente, uma sombra. Alguém caminhava na via, aos tropeços, mão

na cabeça. Era Cão 4, tentando tomar o caminho de casa. Sashi reconheceu
seu uniforme. Parando o jipe ao lado do operador que parecia machucado,
mas consciente, Sashi disse:
— Carona, soldado?
De bom grado, ele se sentou no banco do passageiro do jipe e se
segurou. Estavam todos vivos e indo para casa, mais uma vez.
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DA'ATH - O ÚLTIMO GRITO DA CARNE
José Roberto Vieira

Da’ath - דעת
Trecho do diário de guerra do esquadrão militar conhecido como “Sayeret
Duvdevan” - O Batalhão das Cerejas.
O Quinto Império é conhecido como a nação mais poderosa de Nordara,
grande parte desta fama se deve à Kabalah, sua elite militar. Desde sua criação
ela tem sido a principal força de combate contra os Titãs, criaturas antigas que
enlouqueceram devido a seu imenso poder e escravizaram a raça humana
durante anos.
A Kabalah nasceu quando Shoah, seu primeiro guerreiro e messias, venceu os
Titãs com seus nove seguidores e os aprisionou em obeliscos espalhados pela
região do Quinto Império. Depois disso, os seguidores de Shoah organizaram-se
em grupos conhecidos como sephirah, cada uma com uma habilidade específica
e responsabilidades dentro do exército.
Os da’ath são a inteligência do exército. Cientistas, estudiosos, filósofos,
estrategistas, eles se mantém como uma força intelectual voltada para a guerra e
para o sucesso de suas missões. Mas engana-se aquele que pensa que este grupo
é formado por guerreiros inábeis: os da’ath aprendem a analisar seus inimigos e
entender seus pontos fortes e fracos, para depois usar isso contra eles. Para os
da’ath o campo de batalha é como um tabuleiro de xadrez e eles já decoraram
os movimentos de cada peça muito antes de o jogo começar.
O símbolo dos da’ath é uma roda dentada de cor vermelha, representando
suas duas características principais: inteligência e revolução.

O ÚLTIMO GRITO DA CARNE
A oficina cheirava a metal aquecido e tinha uma camada de fuligem que
persistia, mesmo após as faxinas. Cada mesa espalhada pelo galpão

agrupava objetos específicos para o trabalho manual, como maquetes,
ferramentas, peças de reposição, manuais de instrução e comida. Esta
última exalava um cheiro agradável, que o iniciado não conseguia ignorar.
A barriga de Khalin roncou de fome, ele olhou constrangido para os dez
da’ath mais velhos ao seu redor. O círculo era composto por todos seus
professores e ele precisava impressioná-los no último teste antes de ser
aceito pela elite militar, a Kabalah.
— Eu vou falhar — ele enfiou um pedaço de pão quente na boca e
queimou a língua. Jogou o pedaço fora e virou um copo de suco gelado
garganta abaixo, o alívio suprimiu a dor.
— Você vai tentar de novo — Binah, o pai adotivo, arrumou a alça de seu
macacão surrado.
Khalin tinha ideia da sujeira nas suas roupas. Uma camada de graxa
cobria o lado esquerdo de seu rosto, destacando seus olhos azuis. Os
cabelos, pretos e bagunçados, caíam em franja até o nariz pontudo, e o
canto da boca fina ostentava um corte, herança do treinamento militar pelo
qual passara.
— Chegou a hora, Khalin Pandora. — Markelos, o líder do ritual,
pronunciou. Seu macacão era muito parecido com o do iniciado, incluindo as
manchas de óleo e graxa.
Para Khalin parecia que quanto mais sujo e surrado o macacão, mais
respeitado era o da’ath. Isso explicava Markelos.
— Você me ouviu? Eu vou falhar — Khalin tremia. Queria os
companheiros por perto para ajudá-lo, mas sabia que todos os que
treinaram com ele estavam passando pelos rituais de aceitação. Nem
imaginava como encará-los se falhasse. Na verdade, morrer lhe pareceu
uma opção melhor do que falhar.
— Você passou pelos quatro anos de treinamento do Cenóbio de Ahator,
foi aprovado em todos os testes anteriores que lhe impusemos e agora diz
que não pode abrir a caixa? Qual o problema, Khalin? Do que você tem
medo? — Binah circundou-o enquanto os outros da’ath murmuravam em
aprovação. O teste final dos inventores buscava o aprimoramento de suas
características principais, o progresso e a revolução.
— Eu vou falhar por que ainda não estou pronto. Vocês me pedem que
eu abra a caixa, que eu abandone minha consciência e minha individualidade
e me torne, para sempre, um membro da Kabalah. Mas o quanto eu preciso

sacrificar? O quanto eu posso proteger de mim mesmo neste ritual? O que
vai sobrar de mim quando eu entrar no Deserto de Apep e ouvir as palavras
de Chorozon? — Khalin se afastou dois passos para trás, até a linha limite,
riscada com giz no chão. Se desse mais um passo, falharia.
A caixa era negra, sem detalhes ou marcas, exceto por um arranhão na
tampa. Era feita de obsidiana e possuía um fecho de latão. A possibilidade
de abri-la e adquirir o conhecimento final dos da’ath o atraía, como os outros
de sua espécie, ele seria capaz de sacrificar qualquer conceito moral e ético
em busca de novas descobertas. Seus anos de treinamento o expuseram a
pesquisas que aterrorizariam o mais bravo guerreiro. Cada dia enfiado em
laboratórios transformara a mente bondosa e humanista de Khalin em uma
máquina cética que via a humanidade como um caldeirão de informações.
— A natureza seleciona o mais apto e desqualifica o inapto. Esta é a
verdade. — Binah falou alto, para que os presentes ouvissem e
concordassem.
— Os mais aptos não são os mais fortes, não existe verdade absoluta —
Khalin devolveu, para espanto da plateia.
— Enfrente Thantifaxath. Liberte-se de suas fantasias, de suas restrições
morais, dos seus desejos. Conhecimento é poder e poder é magnitude. —
Binah parou atrás de Khalin, segurou suas mãos e as colocou sobre a caixa.
— A força bruta que impede a evolução. O Titã da inatividade e da
submissão — Khalin murmurou, aprendera durante toda a vida que os Titãs
eram criaturas imbatíveis e incontroláveis.
Thantifaxath estava na caixa. Aprisionado para servir como o último teste
dos da’ath, era a essência oposta ao conhecimento, representação da
preguiça, a inação, o silêncio e a proibição. Por um momento Khalin
questionou a si mesmo quantos daqueles vinte mestres inventores tinham
passado por aquela provação, mas a resposta era tão óbvia que chamou a si
mesmo de estúpido. Porém, vendo-os no círculo de observadores, não
conseguia imaginá-los como garotos covardes e mal preparados.
— Eu vou ser o primeiro a fracassar — murmurou, desta vez Binah não
ouviu.
— Thantifaxath nega a você o direito básico à manifestação e
imaginação. Ele é a voz do falso profeta, que proíbe o crente de pensar por
si. Ele é o escudo da milícia que bloqueia a passagem do povo quando ele
reivindica seus desejos. Thantifaxath está em todo lugar, espalhado na forma

de preguiça e medo, silêncio e involução. Abra a caixa. — Binah sentenciou.
— Você não manda em mim — Khalin recuou mais um passo, apagando a
marca de giz no chão. Parou ao perceber onde estava. Respirou fundo e
cobriu o rosto com as mãos, pronto para receber os gritos dos mais velhos.
Mas o que imperou foi o silêncio.
Ao seu redor, trevas. Não estava mais no galpão, mas em um deserto de
areia azulada e fria que se estendia em todas as direções e parecia não ter
fim. Não havia lua, nem nuvens, nem estrelas, mas era noite, por que o céu
era negro. Os sons que produzia ao caminhar eram abafados, o único cheiro
lembrava o mar.
— O Deserto de Apep — disse, só pelo prazer de ouvir algum som. A voz
soou diferente do normal, mas ainda era a sua. Olhou para baixo e viu um
fio de prata saindo de seu umbigo e serpenteando deserto à frente. Puxou-o
e o descobriu das areias. Sem opção, seguiu-o.
Depois de caminhar por muito tempo Khalin chegou a um oásis. O fio de
prata o conduzia para o último ponto, a caixa preta, que jazia ao lado de uma
lagoa e um coqueiro.
— Só pode ser piada — Khalin reclamou, escorregando pela duna. Desta
vez não tinha como fugir, abriu a caixa.
Uma energia azulada escorreu a seus pés como se fosse o oceano e
cobriu as areias do deserto tão rapidamente que Khalin nem teve tempo de
entender o que acontecia. Ele sentiu as ondulações balançando seu corpo e
provocando uma sonolência, mas algo em seu íntimo o mandou resistir e
permanecer acordado.
— Conhecimento é liberdade. Se a verdade não existe, quais são as
nossas amarras? O que nos prende ao mundo material? Tudo é permitido e
nada é obrigatório? — A voz de Binah surgiu da caixa.
Khalin inclinou-se para olhar dentro dela, os da’ath velavam seu corpo no
galpão.
— Eu não abri a caixa — murmurou.
— Thantifaxath é a restrição, Khalin. Ele é o muro ao redor do castelo, mas
ele também é o “cala a boca”. Se eu forço você a abrir a caixa... — Binah não
continuou a frase, Khalin completou-a.
— Você está sendo Thantifaxath... Você está restringindo meu direito de
escolha e me obrigando a seguir um caminho que eu não quero. Mas
quando eu... — Khalin foi interrompido por Markelos.

— Conhece a ti mesmo. — O lema ecoou pelo deserto, parecia flutuar
entre as ondas de energia que escapavam da caixa.
— Eu passei? — Khalin sorriu.
— Só você pode dizer quando o teste termina, Khalin — ouviu Binah.
Khalin abriu a boca para falar de novo, mas um pressentimento ruim o
invadiu e ele saltou para a esquerda usando toda sua força.
— Criança... — A voz cavernosa emitiu uma vibração terrível pelo
deserto, fazendo as areias se erguerem em uma tempestade que voou para
longe do oásis. Khalin sentiu uma parte de sua alma se despedaçar.
— Thantifaxath! — Khalin saltou de novo, o tentáculo ocupou todo o
oásis.
O Titã era tão grande que a mente de Khalin não conseguia entendê-lo. A
única coisa que o novato via à sua frente era um conjunto de imensos
tentáculos azuis que se projetavam dos confins do deserto.
— Isso não faz sentido. Se você é tão grande, por que não me esmagou
de uma vez? — Khalin raciocinou.
— Eu preciso voltar. — Sentiu a matéria ao redor se deteriorando, o fio
de prata se desfazia, deixando o corpo cada vez mais distante. A cada
momento era menos de si mesmo, menos daquilo que o definia como Khalin
Pandora.
O tentáculo se esticou pelo deserto, provocando uma barulheira infernal
e se transformando em uma barreira ao seu redor. O cheiro de oceano
desapareceu, havia apenas a iluminação contínua e o azul-escuro de
Thantifaxath. O tentáculo se fechava sobre o iniciado.
— Conhece a ti mesmo — Khalin se lembrou da voz de Markelos, o
tentáculo parou. De perto, Khalin via a camada viscosa escorrendo do
tentáculo e se juntando à energia que restara da caixa. Conforme se
encontravam, a energia evaporava.
— Kenosis... a diminuição das camadas de matéria, até que sobre apenas
o eu. A liberdade total através da destruição do ego e da reconstrução do
indivíduo. — Khalin tocou o tentáculo com a ponta dos dedos e a camada
gosmenta o envolveu. Ele forçou o corpo e percebeu que estava preso, mas
ao invés de se entregar, escalou.
A carne pegajosa cedia espaço para sua vontade. Thantifaxath resistiu,
fechou-se com violência, mas Khalin já estava em cima do tentáculo. Envolto
na gosma, perdera o fio de prata. O tentáculo se debateu para expulsar o

intruso.
— Você não pode me derrubar por que meu corpo está no mundo físico,
as leis da ciência não se aplicam aqui, Thantifaxath. — Khalin falou.
— Onde você acha que está? — Thantifaxath perguntou. Agitou os outros
tentáculos, pingando a gosma incolor que os cobria. Não havia mais deserto,
apenas um oceano de tentáculos embaixo de Khalin.
— Eu estava no Deserto de Apep, caminhando em direção ao Tehom, o
abismo. — Khalin parou, um dos tentáculos caiu a sua frente, destruindo
aquele onde andava. Ele saltou para o novo tentáculo. Tudo era escuridão
azulada, o corpo de Tantifaxath. Restrição, preguiça, medo, ignorância. Ele
continuou, sentindo cada vez menos de si, cada vez mais o abandono do
corpo.
— Você está deixando o Malkuth, pare agora — Tantifaxath reclamou.
Bateu outro tentáculo, despedaçando aquele em que Khalin caminhava. O
garoto se prendeu como uma aranha ao novo caminho.
— Malkuth é uma ilusão, um porto-seguro criado pela mente física para
explicar nossa existência, Tantifaxath. Deixá-lo para trás é deixar nossos
conceitos e nossas verdades. Isto é assumir que nada sabemos, que nada
conhecemos, nem a nós mesmos. O lema dos da’ath não é uma afirmação, é
uma dúvida. — Khalin parou no meio do tentáculo, desta vez não se moveu
quando o próximo veio.
— Conhece a ti mesmo? — Khalin ironizou. — Você sabia que, nos
sonhos, a iluminação é sempre igual? — Posicionou-se embaixo de uma
gigantesca ventosa, que o engoliu antes do impacto dos dois tentáculos. A
última coisa que sentiu foi a ausência total do corpo e do mundo material.
Depois disso havia a sensação de vazio, que foi substituída pela sensação de
liberdade.
— Meu nome é Chorozon e eu sou o primeiro da’ath — Khalin escutou o
pronunciamento vindo de todos os lados da escuridão. Sentira que
abandonara o mundo material e o Deserto de Apep, mas o nome lhe
trouxera a referência que precisava para saber onde estava.
— Eu sinto você, morador do Abismo. Você não é um indivíduo, você é a
ausência de forma e, ao mesmo tempo, a possibilidade de todas as formas,
impulsionadas pela mente criativa e pela manifestação da inteligência. Você
é o oposto de Tantifaxath — Khalin falou.
Os tentáculos pararam, alinharam-se e se desfizeram em partículas de

areia. O Deserto de Apep reinava novamente. Khalin sentiu o tornozelo
arder e a conexão com o corpo retornando. Seu “eu” reconstruído a partir
do novo conhecimento.
— Aquilo que desconhecemos, reprimimos — Chorozon falou.
— Então me permita conhecer o nada e duvidar de tudo — Khalin abriu
os braços quando o vento fresco soprou. Uma linha surgiu no céu, dividindoo em duas partes. Por trás dela fileiras de dentes e uma língua. O
firmamento era um gigantesco rosto que descia em direção à Khalin. O sol
era o olho esquerdo, a lua o direito. Ele se viu no deserto, mas também na
palma de Chorozon. Abriu os braços e fechou os olhos enquanto o mundo
físico desaparecia mais uma vez e sua consciência era mastigada pelo
primeiro da’ath.
— Estou na Cidade das Pirâmides e vim depositar meu sangue na Taça de
Babalon — Khalin disse a si mesmo, ao Titã e a Chorozon. Também disse a
Markelos, Binah e a todos os que assistiam sua passagem, assim como a
todos os iniciados que, um dia, estariam ali.
Ele abriu os olhos, estava no meio do galpão, a caixa aos seus pés. Não
havia energia, nem deserto, nem tentáculos. Apenas os rostos sorridentes
de seus iguais.
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TANTRUSS, DADOGRAME E BARBATANAS
Zé Wellington

N

a caixa empoeirada de correio de Francis uma correspondência
brilhava, única e imponente, com as pontas levemente amassadas. O
desleixo com a caixa de cartas era natural, nesse mundo onde o cheiro
do papel perdia espaço para a luz do monitor. Francis rasgou violentamente
o pacote. Até o mês passado sua ansiedade com a revista Scarnio era com
relação a ler o que havia de melhor em literatura fantástica. Mas esse mês o
motivo era mais que especial: o periódico havia aberto seu espaço para
novos autores. Francis tinha enviado um texto e queria ser um desses
escolhidos, tentando aproveitar uma oportunidade única de iniciar sua
carreira como escritor em uma das publicações mais respeitadas do gênero.
Antes de folhear a revista Francis entrou em casa com passos
apressados. Não era só a ansiedade que lhe fazia querer chegar
rapidamente ao seu quarto: temia o encontro com o monstro mitológico que
aterrorizava aquele território nada mágico.
— O que você está escondendo aí, Francis? — Murmurou o pai do jovem,
do outro lado da sala, sem tirar os olhos do jornal que lia.
— Um livro novo pai, sobre a vida do Freud... — Falou timidamente.
— Você deveria estar estudando, Francis. Já viu quantos concursos têm
aberto?
— Já entendi, pai... — Disse o rapaz em tom irônico, sem olhar nos olhos
do pai e seguindo sua caminhada para o quarto sem a mesma empolgação
de antes.
— Não, você não entendeu. Se tivesse entendido não estaria com mais
uma merda dessas debaixo do braço...
Francis não esperou seu pai terminar de falar e se trancafiou no quarto.
Antes de conferir a revista pela primeira vez, baixou a cabeça e respirou
profundamente. Pensava nos caminhos que havia seguido até ali. Pensava
mais ainda nos caminhos que gostaria de ter seguido. O jovem olhou para a
capa da Scarnio, que tinha uma bela guerreira medieval ilustrada em

aquarela, e tomou fôlego para folheá-la. Seus olhos buscavam quase
desesperadamente por um nome. Seu próprio nome. Sua tensão aumentava
conforme o final da publicação chegava e nada de um Francis ou outro
nome iniciado por um F., afinal eles poderiam ter abreviado, ou ainda usado
outro sobrenome... Ao chegar à última página, Francis resolveu fazer o
mesmo percurso de trás para frente. Tinha que estar ali. A partir dali as
coisas poderiam mudar.
Mas nada.
Agora, Francis tinha de voltar ao trabalho, mesmo sofrendo com o
sentimento de batalha perdida, como se o coração estivesse atravessado
por uma centena de lanças orcs.
Francis atendia numa clínica pequena fora do centro da cidade. Na
profissão de psicólogo tinha se habituado a passar boa parte do dia ouvindo
mães se queixando de filhos hiperativos ou jovens adolescentes
depressivas. Ele realmente gostava da psicologia, das nuances da mente,
dos mistérios das atitudes humanas, mas sua vida precisava de um algo
mais. Talvez uma cruzada épica por um artefato mágico. Se não isso, pelo
menos, uma modesta carreira como escritor.
— Dr. Francis? — A recepcionista da clínica invadia a sala do jovem
psicólogo. — Temos apenas um paciente hoje... Ele já está lhe esperando.
— Um paciente, Sherazade? Já não tínhamos combinado que quando
tivéssemos apenas uma pessoa você desmarcaria? Moro longe para vir aqui
e fazer apenas cinquenta minutos de atendimento...
— Desculpa, doutor. Eu não sei o que deu na minha cabeça de ter
esquecido isso! A gente fica nessa clínica e parece às vezes que alguém
rouba nossos pensamentos — disse a atendente, enquanto Francis
imaginou que já tinha visto isso em algum filme.
Já que estava ali, o psicólogo resolveu atender. Quando a porta se abriu,
um homem gordo, suando bicas, entrou no consultório, amparado por uma
bela mulher, que tinha dificuldade em segurá-lo. O sujeito parecia nervoso
quando sentou-se à cadeira.
— Bom dia, seu... Octavio, não é isso? Como estão as coisas?
Depois de um breve período de silêncio e de analisar toda a sala, o
paciente encarou Francis com um olhar desesperador.
— Pelo amor de Deus, doutor, me ajude. Preciso voltar para o meu
mundo!

Depois de perder pela quinta vez de Tantruss no dadograme, pensei que era
hora de arrumar as coisas da mesa e partir para resolver meu novo caso. Cocei
as barbatanas da minha nuca. Achava aquilo tudo uma grande bobagem.
— Aquele caso do manicômio?
— É isso aí, Tantruss. Não foi pra isso que eu me dediquei para entrar na
academia, mas trabalho é trabalho.
Revirei a pilha de papéis na mesa. Várias fichas. Todas com nomes de pessoas
que enlouqueceram nos últimos dois dias. Pelo menos uma dúzia. Despedi-me de
Tantruss e segui em direção ao estacionamento. Percebi marcas de ferrugem
cada vez maiores no meu aquaveículo. Era certo que as águas do Oceano Bônico
andavam mais turvas do que antes. Bons tempos quando cruzávamos os céus
em dragões.
Depois de deixar os engarrafados rios Tito e Aqueronte, aproximo-me da
Casa de Saúde Mental de Omini. Recebido pelo responsável, percebo um alto nível
de aflição no ar. Os dias não devem estar sendo fáceis.
— Fico feliz com sua chegada, detetive! Temos pelo menos mais três casos!
— Não é uma notícia que me deixa feliz, doutor.
Cruzando o vão principal da Casa de Saúde, encontro uma sala reservada
com cerca de quinze indivíduos, todos circundando o ambiente como
mongolóides. Como era comum entre os quissarguianos quando ficavam fora de
si, as peles dos doentes estavam exibindo um preocupante tom roxo.
— Eles simplesmente se transformam em zumbis, policial. Não respondem a
estímulos físicos, não falam nada, nem piscam nenhum dos três olhos. Agradeço
ao santíssimo rei por termos um mago à disposição... Só um encanto de calmaria
mantém os pacientes aqui dentro... Espero que o senhor possa nos ajudar
também.
— Entenda, doutor, só estou aqui por procedimento padrão. Isso deveria ser
um caso do responsável pela saúde na cid-Fui interrompido por um dos doentes que andava em minha direção. Se eu
não tivesse saído da rota dele em duas passadas esbarraria em mim como se
ninguém estivesse ali.
— Alguma similaridade mais entre os casos, doutor?
— Nada. A não ser que alguns deles já haviam freqüentado essa Casa de
Saúde alegando problemas depressivos... Temos ex-viciados em drogas

tecnomágicas... Outros já haviam tentado suicídio, não encontravam mais
sentido na vida... Mas daí a entrar neste estado de embotamento afetivo
coletivamente... Isso não consta em nenhum manual psiquiátrico!
Em que grande loucura me meteram. Eu definitivamente não era a pessoa
certa para esse caso.
— Tenho de ir. Mantenha-me informado, doutor.
Caminhava devagar até a recepção, quando percebi uma enfermeira que se
aproximava com mais um paciente catatônico. Notei um pedaço de papel rosa
escapando pelo bolso do velho senhor, quase caindo. Catei-o furtivamente e li as
palavras em letras garrafais escritas na pequena folha: “PROBLEMAS COM O
MUNDO? CANSADO DA ROTINA? PROCURANDO UM NOVO SENTIDO PARA
VIVER? VENHA EXPERIMENTAR UMA NOVA VIDA COM O DR. HAUSER”. O canto do
papel mostrava um endereço circulado. O paralelo com os sintomas descritos
pelo desesperado médico foi imediato. Meu instinto dizia que precisava visitar
aquele endereço. “Esse pode ser um caso bem diferente, Octavio”, pensei comigo
mesmo.

Francis despertou perplexo do fim daquele testemunho. Barbatanas?
Oceano Bônico? Quissarguianos?
— O que o senhor quer dizer com isso, Seu Octavio?
— Eu estou no lugar errado... Preciso sair daqui, voltar a Omini...
— E onde ficaria... Omini? É esse o nome?
— No sistema Briaeros, às margens do oceano Bônico, nos limites do
continente conhecido como o Reino... Mas isso não vem ao caso. Vou
enlouquecer se continuar aqui...
— Você acha que vai enlouquecer? — Francis não pôde evitar uma leve
risada — Nosso tempo acabou por hoje, Octavio.
— Como assim? Ainda tenho o que contar...
— Que tal na próxima semana?
— Você não entende, doutor... Preciso da sua ajuda. — Octavio foi
interrompido pela mulher, que Francis sabia agora se tratar da esposa do
paciente, que já entrava na sala.
“Quem escreveria um devaneio desse naipe? Phillip K. Dick?”, pensava o

jovem já a caminho de casa. Ao se aproximar do seu lar, ele percebeu uma
bela moça à calçada. À sua espera já havia quase vinte minutos, Rose se
preparava para entrar no seu carro e seguir viagem de volta.
— Quer me matar de fome? Sabe há quanto tempo estou plantada aqui?
— Desculpa, Rose. Tive um caso bem atípico hoje.
Como sempre, Francis detalhou aquele atendimento a sua confidente.
Rose ria exageradamente em certos momentos da narração.
— E o que mais? O que ele fez quando viu o endereço no papel? —
Perguntava Rose empolgada.
— O atendimento acabou. Ele não conseguiu contar a história inteira.
— Ah, fala sério, Francis! Agora que estava ficando interessante... Fica
parecendo àquelas séries que a gente tem que esperar uma semana para
saber o que acontece!
— Pensando por esse lado, foi um bom fim de capítulo. Mas que tal irmos
comer aquele angusburguer agora? — Disse o jovem com um sorriso.
No caminho de volta da lanchonete, Francis pensou naquela história mais
uma vez. Rose não parava de tocar naquele assunto. Seria mesmo tão
interessante a história de seu paciente? “Isso podia ser um grande conto ou
coisa assim”, disse Rose em certo momento. Ao entrar no seu quarto,
Francis enfrentou seu computador. Sabia que não conseguiria dormir
enquanto não escrevesse algo. Encarando o ponteiro piscante e a imensidão
branca do processador de texto, Francis escreveu três palavras: Tantruss,
dadograme e barbatanas.

Caminhando pelos becos escuros de Eregion, eu sentia um frio correr pela
espinha. Belo local para se ter um negócio suspeito. Se fosse reconhecido como
homem da lei podia provocar a ira das dezenas de marginais que freqüentavam
àquela região: traficantes de drogas, magos mal-intencionados e vampiros
famintos. Por esse motivo tive de deixar insígnia e arma no escritório. Era apenas
uma visita de reconhecimento. Afinal, tudo podia ser uma grande coincidência, e
eu rezaria para que meus colegas de academia não soubessem que andava
freqüentando o “consultório” de um curandeiro aproveitador.
A sala do Dr. Hauser não foi difícil de achar: estava identificada com um

grande luminoso no fim de um beco sem saída do bairro. A porta estava aberta.
Ao trespassá-la, percebi um ambiente à meia-luz com um forte cheiro amargo,
semelhante a ramos de glimmung. Eu tinha dúvidas se seria atendido, pois não
havia marcado hora. Fui surpreendido por uma suave mão em meu ombro.
— Como posso lhe ajudar, meu caro senhor? — Era uma voz assustadora,
mas também tranquilizante, a qual nunca mais esqueceria.
— Eu... tenho tido problemas... em casa — gaguejei — o trabalho também
está me consumindo. Preciso de um novo rumo. Uma nova vida.
— Ora, meu caro. Eu diria que você vai ao lugar certo.
— Você quis dizer “veio ao lugar certo”, não?
— Claro, por que não? — Apesar da aparente calma, o olhar de Hauser
parecia tão doido quanto o daqueles da Casa de Saúde que eu estava
investigando. — Queira ir até a próxima sala, por gentileza.
Quando avancei à sala seguinte me deparei com um sem fim de bugigangas
espalhadas pelo ambiente. Eram fotos embaçadas de criaturas estranhas, seres
peludos e esbranquiçados, além de aparelhos que até aquele momento eu nunca
tinha visto. Um deles me chamou a atenção em especial: uma espécie de óculos,
mas com apenas duas lentes para os olhos. “Quem usaria aquela coisa? Um
pirata com o olho do meio de vidro?”, pensei.
— Sente-se, por favor, senhor...
— Clarke.
— Senhor Clarke. Como posso ajudá-lo?
— Como já disse, o trabalho tem sido estressante. Minha esposa não
colabora. Não existe mais sentimento entre nós. Meus filhos só têm olhos para
tranqueiras modernas e mundos virtuais. Sinto-me solitário. Não agüento mais
as pessoas desse lugar. Estive pensando até em me matar — Fiquei surpreso
como minha capacidade de improvisar aquela história tão rapidamente.
— Já pensou em procurar um médico? Ou mesmo drogas... Algumas delas
ajudam a esquecer os problemas. Conheço alguém no bairro de Rama que
domina misturas com ervas — Percebi que de alguma forma Hauser estava me
evitando.
— É isso que você faz, doutor Hauser? Encaminha para vendedores de
drogas? É assim que vai curar meu problema?
— Gosto de oferecer alternativas mais... suaves... antes de aplicar o meu
método. Depois dele não há volta, meu caro oficial.
— Oficial? Como assim?

— A quem você pensa que engana com esse nome falso? Nasci nesse bairro.
Cheiramos gente da sua raça a quilômetros.
— Estou aqui para conhecer o seu método, Hauser. Quem sabe você não me
prova que essa espelunca não está fora da lei e que você não se aproveita da boa
vontade dos seus clientes?
— Eu ofereço uma alternativa, oficial. Uma chance de recomeçar. Você nunca
teve vontade que as coisas fossem diferentes? Uma nova vida, uma nova família,
um novo jardim, um novo jeito de ver o universo. É isso que ofereço aos meus
clientes: um novo mundo para explorar.
— Besteira! Você que é o explorador, Hauser.
— Hum. Então por que você não experimenta, oficial? A droga não fará efeito
se você não precisar do efeito.
— Você só pode estar brincando. Eu vi o que isso faz nas pessoas.
— Uma dose apenas. Sinta o novo. Não use mais se achar que não precisa. É
simples assim.
Não sei se foi o desafio ou toda a atmosfera aquele lugar, mas, contrariando
toda a lógica profissional, encarei Hauser e disse para que fizesse seu trabalho.

— Acho que por hoje é só, Octavio. — A esposa do paciente invadiu a sala
com um curto sorriso no rosto.
— Meu paciente ainda tem algumas coisas a falar, se não se importa. —
Francis tentava argumentar para que Octavio permanecesse um pouco
mais.
— Desculpa, doutor, mas o Octavio costuma cansar com facilidade.
Quem sabe outro dia? — Disse a mulher.
Octavio olhava para Francis como se implorasse para ficar. Francis agora
compartilhava desse sentimento. Seu paciente, repentinamente, tinha se
tornado a companhia mais interessante que ele poderia ter.
— Traga-o amanhã, então. Seu Octavio precisa ser acompanhado com
regularidade nesse momento. — Disse, antes do paciente sumir pela porta.
Francis saiu apressado pelos corredores da clínica. Tirando do bolso um
pequeno gravador, tratou de repetir como lembrava cada palavra da história
contada pelo paciente. Da outra vez havia perdido uma série de detalhes,

não podia arriscar-se dessa vez. Antes de atendê-lo, Francis inteirara-se do
caso de Octavio, típica esquizofrenia paranóide. “Pelo menos os delírios
faziam sentido”, pensava o psicólogo, “fluem narrativamente como os
melhores contos de Sterling ou até mesmo de King”.
No final da tarde, Francis tinha encontro marcado com Douglas, colega
de profissão e, anteriormente, de faculdade. Apesar de um tanto desligado,
Douglas vez ou outra tinha grandes insights.
— Já percebeu como as pessoas parecem mais babacas com tênis
branco? — Douglas rompeu o silêncio — Sério, cara, quem é que compra um
tênis branco, sem nenhum detalhe, nenhuma marca? Deixa qualquer um
com cara de babaca. Ei, Francis, tá me ouvindo?
— Claro, cara. Claro... — Francis despertava do seu transe.
— Não tava, não. Qual é o lance?
— Sabe quando você está com uma história na cabeça e não consegue
pensar em mais nada, só quer um computador ou papel e caneta na sua
frente?
— Você tá escrevendo algo?
— O melhor que eu já escrevi. É que um paciente tem contado essas
histórias... E elas parecem muito boas.
— Vamos com calma... Você está escrevendo as histórias de um paciente
seu? Isso é antiético, cara.
— Seria se as histórias fossem reais. São delírios, devaneios. Coisas que
só acontecem na cabeça dele.
— Mas acontecem. Pra ele são tão reais quanto um cisco no olho: ele
pode não ver ou pegar, mas perturba pra caralho.
— Eu acho que estou ajudando-o... Tenho escutado as história e...
— Intervindo? Por favor, Francis, diga que está intervindo, fazendo o que
aprendeu na faculdade, tentando ajudar esse homem! Ou está apenas
ouvindo uma história, como se seu pai estivesse te colocando pra dormir? —
Douglas soou duro para o amigo.
Naquela noite, Francis sentiu seu texto menos fluido do que antes.
Mesmo com as gravações, reescreveu cada período várias vezes. Tentava
dar à história algo que fosse seu, mas nada parecia tão bom quanto a versão
“real” de Octavio. Impaciente, demorou a dormir. Ansiava por um novo
encontro com seu paciente.

Sentei à frente de Hauser, que se retirou da sala por alguns minutos. “É só
mais um charlatão”, eu tentava repetir na minha cabeça. Mas o clima daquele
local me perturbava. Já tinha estado em territórios mágicos, exorcismos de
demônios e cemitérios indígenas, mas nada tinha me eriçado tanto. Em alguns
minutos o “doutor” estava de volta com um copo grande com um líquido rosa
viscoso. Colocou o recipiente em cima da mesa sem nada falar.
— Não vai me mandar beber? — perguntei.
— Faça o que tem de fazer, oficial. É uma escolha sua, sempre será, não
esqueça. É assim que a vida funciona.
Levantei o copo e notei que era bem mais pesado do que aparentava. Tive que
usar uma grande quantidade de força para fazê-lo aproximar-se da minha boca.
Ao descer pela minha garganta, o líquido queimou como a pior aguardente de
Endor. Fiquei aguardando alguns segundos por algum efeito. Hauser permanecia
sério à minha frente, sem pronunciar uma palavra.
— E agora? O que acontece?
— O que você espera que aconteça?
— Uma cura? Uma nova vida? Só o que eu vejo na minha frente é um velho
mentiroso!
— Os olhos vêem o que acham que deve ser visto, oficial. Uma boa noite e até
amanhã.
— Amanhã? Quem disse que eu voltarei aqui? — Levantei tão rapidamente da
cadeira que senti uma leve tontura.
Caminhei até a porta e por um instante olhei para Hauser, tendo a impressão
de que ele só tinha dois olhos. Pisquei por um momento e quando percebi o
doutor já havia fechado a porta do consultório.
Já na minha casa, tudo parecia ainda mais silencioso do que antes. Uma pilha
de contas se acumulava na entrada. Deitei no sofá e comecei a pensar no que
faria no dia seguinte. Estava sentindo uma grande angústia, um sentimento de
incompletude. Folheei dois pergaminhos digitais, procurei pelas notícias mais
recentes. Nada tirava da minha cabeça a idéia de que minha vida não era como
deveria ser.
Cochilei e tive um sonho esquisito: conversava com alguém, quando fui
interrompido por uma mulher. Ela se aproximou um pouco mais e pude ver que
ela tinha apenas dois olhos. Estranhamente me senti bem. Acordei assustado e

resolvi fazer mais uma visita ao Dr. Hauser.

Naquela tarde, Francis estava ainda mais atencioso do que antes à
história de Octavio.
— E como você se sentiu com relação a esse sonho? — Perguntou
Francis.
— Era tão real. Era como se tivesse acontecido. Mas eu nunca tinha visto
seres com dois olhos... É tão bizarro! — Respondia Octavio, gesticulando
bastante.
— Mas você agora tem dois olhos. Você também se vê como um ser
bizarro?
— Quando me vi no espelho pela primeira vez assim, me senti...
confortável. Mas não sou eu! — Octavio parecia nervoso. Demorou um
pouco para falar.
— E quem é você? — Francis intervinha.
— Alguém que talvez tenha tomado as decisões erradas...
— Você é casado, não? Digo, no nosso mundo é casado, certo? Com essa
bela mulher que sempre lhe traz as consultas...
— Sim. É uma bela mulher. Mas tem algo estranho com a gente. É
perfeito demais. Isso me incomoda. Sinto que ela tenta fazer o melhor. Mas
não é só ela. Tenho sentido meus filhos cada vez mais distantes... — Francis
percebia que Octavio começava a se reconectar com o mundo real, com
aquele cotidiano em que ele era solicitado a viver pelas outras pessoas.
— E você? Não se sentia distante no seu mundo de origem?
Octavio parou novamente mais um pouco. Parecia estar refletindo a
respeito. Francis percebeu o quanto era doloroso para o paciente pensar a
respeito da sua “nova” vida. Era mais cômodo se refugiar naquela fantasia.
Ou seria ficção científica? Por um momento o psicólogo se questionou em
que gênero aquele relato se enquadrava. Tentou se concentrar e voltar
novamente ao atendimento.
— Não importa o que você diga, doutor, nunca deixarei de acreditar que
estou no mundo errado. Eu sei que aconteceu. Mesmo que você não
acredite. — Falou Octavio, num tom muito sério.

— Sabe, Octavio, às vezes eu também sinto que vivo em outro mundo.
Sou movido a base de sonhos que podem nunca se concretizar. Vendo por
esse lado, sinto-me tão deslocado quanto você. Posso não entender bem o
que está acontecendo, mas ninguém mais do que eu acredita em tudo que
você está sentindo agora.
Francis pensou por um momento se não tinha se exposto mais do que
deveria. Enquanto Octavio ouvia, um sorriso era esboçado no canto de sua
boca.
— Estou cansado, doutor, preciso ir agora — e levantou-se caminhando
em direção à porta da sala, onde sua esposa já o aguardava.
Francis pareceu um pouco mais satisfeito naquele dia.

— Abra a porta, Hauser! Agora! — Eu gritava como um louco em frente ao
consultório do estranho doutor, mas ninguém aparecia.
De tanto bater, a porta acabou abrindo sozinha. Antes de entrar ainda olhei
para os lados para saber se aquele barulho não havia chamado a atenção de
ninguém. O consultório estava completamente vazio. Havia estado ali ontem,
mas o lugar parecia ter sido abandonado havia séculos. Poeira e teias de aranha
enfeitavam os cantos. Era impossível que a noite anterior tivesse sido uma ilusão.
Ao avançar pelo corredor, encarei a sala onde havia tomado a droga
milagrosa de Hauser. Todas as bugigangas não estavam mais lá. Estranhei a
presença de um grande espelho ao fundo. Minha imagem refletia borrada, mal
conseguia me reconhecer. Foi impossível não fazer um paralelo com minha vida:
eu não era mais a mesma pessoa desde que havia assumido o cargo de policial
de Omini. Havia escapado da minha família atrás de uma vida de aventuras tão
falsa quanto um seriado antigo. Quem sabe as verdadeiras desventuras dos
heróis ou guerreiros não fossem com seus filhos, em desafios com armas de
brinquedo? Um mundo inteiro e novo de possibilidades. Um aperto tomou conta
do meu peito. Aproximei-me do espelho e o toquei. Uma vertigem tomou minha
cabeça. O espelho começou a se liquefazer, e minhas mãos pareciam coladas a
sua superfície. Uma forte luz tomou conta do ambiente. Com muito esforço abri
meus olhos e percebi que meu semblante havia mudado. Eu tinha apenas dois
olhos e um monte de pêlos no rosto.

— Acordei nesse mundo, atordoado. Estava de frente a um espelho,
gordo e barba por fazer. Era um mundo diferente... — Octavio tropeçava
nas palavras. — Mas, de alguma forma, familiar.
— Você estava em tratamento, Octavio... — interveio Francis durante
mais aquele atendimento — O psiquiatra indicou um medicamento que
parecia estar fazendo bons efeitos em você. Isso tudo está no seu
prontuário anterior... As coisas que você me fala de Hauser parecem as
anotações do seu médico.
— Eu sei que parece loucura, doutor, mas andei pensando sobre isso.
Parece que quando assumi minha contraparte nessa dimensão, minha vida
se encaixou nessa outra... Eu já vi isso-— Na Scarnio, número 14. “Universos em bolhas”. Esse é um dos meus
contos prediletos...
— Mas é real! — Octavio tentava justificar o seu delírio.
— Ok... Você fez sua escolha, Octavio. Por que você veio para cá, se
gostava tanto do seu mundo anterior, uma vida de aventuras e de desafios
sem igual?
— Por que eu precisava de algo mais-— Real? — O psicólogo interrompeu de forma amistosa. — Diferente da
vida dos personagens dos livros que eu e você aprendemos a gostar? Por
que você não aceita a cura do Dr. Hauser? Por que não encara os desafios
desse novo mundo e se permite viver essa nova aventura?
Por um instante Octavio apenas pensou. E ouviu-se apenas silêncio na
sala nos minutos seguintes. O tempo mais uma vez acabou. Francis
encontraria o paciente mais algumas vezes, mas as aventuras contadas
haviam mudado de universo. Octavio havia aprendido a reencontrar a
emoção nas pequenas coisas do seu novo mundo. Mesmo assim, vez ou
outra em seus depoimentos, relembrava suas aventuras como policial em
Omini.
Antes de apagá-los de seu computador, Francis releu todos os textos
relacionados a Octavio. Havia iniciado um novo romance, algo sobre
vampiros no Brasil colonial. Porém as histórias do seu paciente nunca saíram
de sua cabeça. E também, vez ou outra, gostava de acreditar que Octavio
realmente podia ser alguém de outro mundo.
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on olhou o Scrall cinicamente. “No Refúgio? Tens a certeza?” O Scrall
acenou afirmativamente com a sua cabeça escamosa e piscou os olhos
negros sem pupilas. “Sim, no Refúgio. Zona 3.” As palavras da língua
comum saíram silvadas e encobertas por um pesado sotaque identificável.
Jon roçou com os dedos na placa de identificação. A interface holográfica
abriu-se à sua frente. Afastou a vídeo-chamada do Scrall para um canto e
iniciou os procedimentos de intervenção. “Espero que não me estejas a
enganar. Serás preso e castigado se a Força for mobilizada sem razão.”
Lançou um olhar diligente ao registo por baixo da chamada verificando o
nome e estatuto diplomático do réptil. Desligou a ligação sem mais palavras.
Ativou as comunicações com a Equipa de Intervenção. “Motim na Zona 3
do Refúgio de Proteção de Estrangeiros.” Seguindo o manual enviou os
requerimentos aos seus superiores. Foram preenchidos automaticamente,
recebeu as devidas autorizações numa fração de segundo. “Todo o acesso
garantido dentro da Zona 3. Acesso de nível 1 nas Zonas 3 a 5. Acesso de
nível 3 na Zona 2. Acesso interdito às Zonas 1 e 0.” Enviou novos
requerimentos. “Força letal autorizada...” Parou para confirmar a
informação “... de forma generalizada. Acesso aéreo totalmente autorizado.
Acesso sub-terrestre totalmente autorizado. Uso de armamento autorizado
até...” Parou novamente para confirmar a informação “... até à Classe 0.”
Não queria ter nada a ver com o que se ia passar naquela noite. Lançou
um último pensamento para Rose que já devia ter chegado do Espaço-Porto
há algumas horas e estaria a deitar Tohmas e Susie. O complexo de
residências não era muito longe do refúgio. Por um momento louco pensou
em cancelar a diretiva. Apagar tudo. Esquecer que acontecera.Não, quando
fosse apanhado sofreria a pena máxima.
Permitiu ao leitor de retina verificar o seu nível de acesso e deu a um

homem desconhecido o poder de destruir tudo o que amava. “Os códigos
de ativação foram enviados para o Sistema Pessoal.” Sentiu-se um covarde,
escondido na estação subterrânea dedicada aos serviços de emergência. A
voz tremeu-lhe. “Ordem Concluída. Estão autorizados a prosseguir.” Cortou
a comunicação.
Jon desligou toda a consola e chorou silenciosamente.

II
O Sistema Pessoal projetou os ficheiros no visor. Desencriptou os
códigos e recebeu rapidamente as indicações administrativas. Sabia
perfeitamente o que lhe pediam para fazer. Extermínio. Sabia perfeitamente
que o faria, nem considerou objetar. Odiava que assim fosse.
Olhou avaliadoramente a sua equipa. Já os vira centenas de vezes, mas
repetiu a avaliação. Todos tinham recebido o mesmo treino que ele, todos
possuíam habilitações de combate excecionais e haviam sido submetidos à
mesma indução hipnótica para garantir total lealdade. Eram companheiros
há anos. Não confiava neles de todo. Matá-lo-iam a sangue frio se existisse a
mínima hipótese de isso levar ao sucesso da missão, fariam o mesmo a si
mesmos, ou às suas mães e irmãs, se servisse os objetivos do Comando.
“Preparem-se.”
Eram 10, sem contar com ele. 5 mulheres e 5 homens. Não lhes crescia
qualquer pelo em todo o corpo, graças aos tratamentos radioativos antes de
entrarem na Força. Na mesma altura em que todas as tatuagens tinham
sido removidas e os elementos individualizadores eliminados. Todos
apresentavam os mesmos implantes cibernéticos, eram mais fortes, rápidos
e resistentes do que humanos normais. Possuíam imunidade a gases
nocivos e suportavam longos períodos sem oxigénio, os órgãos internos
eram maioritariamente biomecânicos e auto-regeneravam-se rapidamente.
Sobreviveriam durante semanas sem comida ou água. Possuíam uma quase
perfeita visão-noturna e um sentido auditivo extremamente aguçado.
Comunicadores cerebrais permitiam-lhes manter-se em constante contacto
com toda a equipa, e gravadores retinais permitiam o acesso à visão dos

outros membros.
Isto sem considerar os fatos de combate. Elegantes fatos de Kevlar
maleável que se ajustavam a todo o corpo. A estrutura de suporte partia de
um núcleo radioativo nas costas, apoiando todos os membros e a coluna
vertebral. O Sistema Pessoal estava instalado num micro-processador na
base do pescoço. O fato ligava-se aos implantes e amplificava os seus
efeitos, dando maior força e velocidade ao utilizador. O uso dos fatos
permitia também ao líder de equipa tomar controlo do corpo de um
membro com, ou sem, o seu consentimento. Tudo isto era complementado
por um capacete equipado com um visor, sistemas de processamento,
núcleos radioativos de suporte e reservas de oxigénio, comprimidos
energéticos, medicamentos de emergência e um sistema de suicídio, para o
caso de captura.
Aquilo tornava combatentes excecionais nos seres mais letais do
Universo. E preparavam-se para chacinar inocentes.
Todos, incluindo ele, pegaram nas metralhadores, distribuídas pela Força
a todos os soldados, e colocaram-nas a tiracolo. Prenderam as munições no
cinto magnético do fato. Verificaram as duas pistolas nos coldres à cintura e
as duas facas de combate, de cabos e lâminas serrilhadas negras,
arrumadas nas bainhas no fundo das costas. Na bota direita, vestida por
cima do fato de combate, guardavam um bastão, fino e colapsado para um
tamanho aceitável. Todos possuíam explosivos de detonação programável
presos no cinto. E um laser de corte, igualmente viável para combate, no
pulso direito. Envolvendo o pulso esquerdo tinham consolas de controlo.
Serviam para acesso externo ao Sistema Pessoal. Este estava ligado
diretamente ao sistema nervoso e respondia aos impulsos cerebrais. Era
mais uma parte do corpo. Uma parte do corpo que suprimia a dor, nos fazia
perder toda a noção de auto-preservação, amor ou companheirismo,
felicidade ou tristeza, certo ou errado. Que nos dava as ordens de um
superior como ideias próprias e irrecusáveis e que se dispunha a autodestruir-se e matar o seu anfitrião se fosse capturado. Uma parte do corpo
que não era afetada por qualquer emoção ao fazer tudo isto, apesar de ser
tão, ou mais, racional do que o humano que serve.
“Vamos a isto.”
Colocou o capacete e entrou na nave de transporte.

III
A parede desapareceu numa nuvem de fumo e estilhaços. O seu filho
desapareceu numa nuvem de sangue e tripas. A sua visão desapareceu num
clarão branco. A sua audição desapareceu num zumbido estridente.
Recuperou a visão e a audição. No entanto a parede e o filho
permaneceram desaparecidos. Viu a cúpula que cobria todo o refúgio
estilhaçada, pedaços triangulares de vidro à prova de bala caiam em espiral,
esmagando pessoas e casas por igual. O matraquear da arma silenciava os
regulares gritos de terror, dor e desespero da vizinhança.
Tentou reunir as memórias. Tinha passado o dia a negociar um contrato
importante na empresa, talvez conseguisse uma promoção. Chegara a casa
e comera a refeição da noite com a mulher e o filho. Sophia tinha ido dormir.
Raphael ficara a estudar no monitor holográfico. E depois desaparecera.
Houvera algo de importante nesse dia? Vira Raphael a namoriscar com a
filha do vizinho. Uma rapariga engraçada. Os seus grandes olhos eram de
um âmbar suave e as escamas reluziam num tom rosado. Seria uma
rapariga bonita. E o pai e mãe eram de nível 2. Um bom partido para ele.
Não sentia a perna há algum tempo. Curioso, nunca notara que a sentia
constantemente até deixar de a sentir. Olhou para baixo. Interessantemente
a perna esquerda desaparecera, substituída por um coto acima do joelho de
onde jorrava um líquido vermelho. O fluído espesso formava uma poça na
carpete. Sophia ficaria extremamente chateada com ele por isso, esperava
que não deixasse uma mancha muito grande.
Os olhos verdes derivaram mais um pouco acabando por encontrar o
resto da perna, esta apresentava um ângulo pouco natural e escondia-se
debaixo de um pedaço de parede. Esperava que não estivesse partida.
Prometera ainda ontem a Raphael ensiná-lo a nadar brevemente. Onde
estava Raphael? Devia estar a estudar, a época de exames aproximava-se.
Provavelmente escapulira-se para ir ter com a tal rapariga. Era novo, dar-lheia uma reprimenda adequada quando voltasse. Mas não lhe estragaria a
diversão agora, o rapaz merecia aproveitar a juventude.
Sophia certamente aplicar-lhe-ia uma reprimenda por não ter mantido o
rapaz a estudar. Mas talvez ela deixasse isso passar quando visse a mancha

que se alastrava.
Estranho como a sua visão escurecia com o passar do tempo. Estariam as
luzes a desligar-se? Os núcleos radioativos deveriam mantê-las a funcionar
durante alguns séculos. Teria de contactar o fabricante a apresentar-lhe
uma vigorosa reclamação, talvez exigir mesmo um reembolso.
Um homem negro apareceu no seu campo de visão. Parecia saído de um
qualquer filme holográfico. Imponente e fortemente armado. Saberia ele
onde estava Raphael?
“Viu por acaso o meu filho?”
O homem negro virou a cabeça para ele e aproximou-se a passos largos.
Inclinou a cabeça interrogativamente e levou a mão à cintura. Retirou de lá
uma pistola tal e qual as dos holo-filmes e colocou-a à sua frente. Bem
apontada à sua testa. Quereria ele gabar-se de tão valiosa peça? Podia ter
ao menos respondido antes de passar a tais familiaridades. Sophia classificálo-ia como rude.
O homem negro soltou um suspiro e premiu o gatilho.

IV
Sam sentou-se em frente à câmara e arranjou o cabelo uma última vez.
Verificou o relógio do estúdio. Tinha 2 minutos antes de começar. O cubículo
que lhe servia de estúdio estava vazio, como sempre. O fundo verde
transformar-se-ia num vasto escritório para os olhos do planeta e a câmara
filmaria apenas acima do peito, evitando a necessidade de uma secretária
real. As únicas peças de mobília no minúsculo estúdio consistiam na cadeira
em que estava sentado e na câmara ligada a centrais de edição pouco
maiores do que uma unha. Cinco segundos. Endireitou as costas e criou um
sorriso amigável e caloroso.
“Bom dia X-785!” A gigantesca metrópole criada por seres inteligentes
não possuíra vida racional nativa à data da sua descoberta, não possuía
assim qualquer nome nativo para substituir a categorização cientifica. “O
meu nome é Sam Macenia e isto é o noticiário das 8:00.” Tempo do planeta,
onde os dias duravam umas curtas 30 horas “Estão a ver o X-News”,

informação desnecessária visto ser o único canal aprovado pela Federação
neste planeta, exceto, claro, o canal reservado da própria Federação, mas
este apenas emitia em cerimónias oficiais ou ocasiões excecionais. Recebeu
as notícias desse dia pelo implante cerebral, com a sensação habitual de o
texto aparecer na sua memória como se sempre lá tivesse estado. Recitou
as notícias sem pensar. “Atracou no Espaço-Porto uma nave de transporte
diplomático da Federação, registada como 'Prioridade 0'. É desconhecido se
se trata de um erro administrativo ou se estão a ser transportados
Diplomatas Terrestres. Quando contactada para esclarecimento a
Federação respondeu com 'Não estamos prontos a comentar o ocorrido de
momento'. A X-News irá retomar a cobertura desta notícia quando existirem
novos desenvolvimentos.”
Nova memória emergiu à medida que a notícia anterior se desvanecia.
“Existem rumores quanto ao Líder do Conselho de Defesa Planetária, Troy
Wilson, se preparar para ceder o cargo após a descoberta da venda ilegal de
armamento de Classe 1 à Liga Exploratória Militar de Sentrin. O planetaextrator possui gigantescos depósitos minerais, e especula-se que Wilson
procuraria apoiar as forças rebeldes e aumentar a escala do conflito
planetário que enfraquece as defesas do nosso planeta vizinho. Uma
anexação interplanetária seria então facilitada. Grupos pacifistas exigem a
resignação de todo o CDP e uma investigação criminal a todos os membros
atuais. Wilson e quaisquer outros envolvidos podem ser punidos com a pena
máxima se forem considerados culpados.”
Esqueceu rapidamente as notícias políticas. “Shadow-Tech, a produtora
de material militar, vai iniciar a produção de fatos de combate com sistemas
de camuflagem integrados em fábricas por todo o planeta após a aquisição
da Invisible, produtora de sistemas de camuflagem uni-pessoais e que se
acreditava estar em boa posição para retirar o contrato com as Forças de
Intervenção à Shadow-Tech no próximo ano. A Invisible entrou em colapso
financeiro durante a noite e foi rapidamente adquirida pela Shadow-Tech.”
Recebeu a história seguinte, solidamente colocada entre as notícias
financeiras e os delitos menores, seria algo desinteressante, para preencher
tempo, como era próprio de uma estação de notícias contínua. “Após um
motim na Zona 3 do Refúgio de Proteção de Estrangeiros, as Forças de
Intervenção foram mobilizadas para interceder, sendo obrigadas a aplicar
pena máxima a todos os que colocavam em risco a segurança do Refúgio.

Não existiram baixas entre a Equipa que controlou o motim, apesar da
resistência dos estrangeiros. Alguns relatórios indicam a presença de
diplomatas de nível elevado entre os desordeiros. A segurança regressou
agora ao Refúgio e a todo o planeta, graças ao esforço da Federação.”
Parou. Tentou agarrar a memória elusiva. Um ataque no Refúgio era algo
inédito. Um motim? Contra o quê? O Refúgio era a zona mais civilizada do
planeta-industrial e os estrangeiros tomavam todos os cuidados para não
arriscar a sua proteção diplomática. Haveria uma força rebelde lá dentro?
Uma divisão entre partidos? Em que Zona tinha sido? A memória fugia-lhe.
Três? Sim, tinha sido na Zona 3. A Zona dos Scrall. Não fazia sentido. Eram
um povo pacífico, a maioria trabalhava como administrativo em grandes
empresas ou em instituições financeiras. O que podia ter acontecido? O
raciocínio foi cortado por um choque através do implante cerebral. Sam
lançou um grito de surpresa e confusão e perdeu definitivamente a
memória.
Por instinto refugiou-se na notícia seguinte. “Um funcionário dos serviços
de emergência planetária suicidou-se ontem à noite por razões
desconhecidas. Propositadamente causou uma sobre-carga do seu implante
cerebral, as equipas médicas não conseguiram salvá-lo apesar dos seus
melhores esforços.” Sabia perfeitamente o que o choque significava, a sua
demissão estaria pronta antes que terminasse o noticiário.

V
“Missão concluída. Iniciar procedimentos de extração.”
“A iniciar procedimentos de extração.”
O Sistema Pessoal trataria do resto. Olhou em volta. O buraco na cúpula
de proteção alastrara desde que o haviam aberto com uma bomba de
penetração. Tinham saltado da nave de transporte para cúpula, aberto o
buraco, e caído calmamente os 30 metros com os propulsores a desacelerar
a queda. Para facilitar a descida tinham largado uma pequena bomba de
fissão pelo buraco, os fatos de combate protege-los-iam da radiação.
Esperava agora no meio da clareira criada pela bomba. A equipa reunia-se à

sua volta à medida que acabava de limpar os respetivos sectores.
“Procurar formas de vida.” O Sistema Pessoal demorou alguns segundos a
analisar a Zona. A voz masculina e suave respondeu-lhe “11 formas de vida
detetadas, 10 delas pertencentes à Força.” A voz desvaneceu-se. Ouviu-se um
tiro próximo e o SP corrigiu prontamente “ 10 formas de vida detetadas, todas
elas pertencentes à Força.”
O operacional que faltava saiu vagarosamente dos restos de uma casa
na borda da clareira e arrumou a pistola no coldre direito. “Feito.” Disse ele
numa voz distante enquanto se juntava aos outros por baixo da abertura na
cúpula.
“Procedimentos de extração completos.” Uma nave de transporte apareceu
sobre a cúpula e desceu verticalmente, parando um metro acima das suas
cabeças. Com um salto impulsionado pelos propulsores subiram facilmente
para o seu interior. “Prontos?” O SP dele emitiu para toda a equipa. Estes
prenderam-se aos seus lugares e confirmaram com um pensamento. A nave
subiu, abandonando o Refúgio, e partiu de volta à base.
Chegaram numa questão de minutos. Abandonaram a nave de
transporte e viram a Equipa-Pública preparar-se para partir. Eles seriam
expostos ao público e aos media. Munidos com uma história para justificar o
massacre, cabelos fortes e caras simétricas. Eles não possuíam implantes,
exceto os módulos comportamentais na nuca, mas o cabelo escondia-os da
vista do público. Os “fatos de combate” deles eram fatos de Kevlar maleável
sem melhorias, puramente estéticos. Utilizavam longas metralhadores
silenciadas com miras exageradamente grandes. Os fatos estavam cobertos
de poeira retirada de largos contentores e tinham sido respingados
abundantemente com sangue artificial. Um dos fatos tinha sido rasgado no
ombro e mostrava uma ferida aberta. Um deles tinha o visor do capacete
partido e sangue escorria de um golpe no nariz cuidadosamente partido. Até
os nomes tinham sido escolhido pelas equipas de relações públicas para
trazerem confiança ao público. O 'líder' chamava-se Ulisses, um qualquer
herói da Velha Terra. Não possuíam qualquer treino de combate. Nunca
tinham estado sequer perto de uma luta. Seriam os heróis do povo.
“Não fiques ressentido, Alex.” Assustou-se ligeiramente ao aperceber-se
que o SP continuava a escutar os seus pensamentos. Ficou aterrorizado por
este o ter tratado pelo nome. “O meu braço não me chama Alex, porque é que
tu o farias, Alpha?” O SP pareceu igualmente chocado, quer pela comparação,

quer pelo uso do seu nome.
“O teu braço não possui uma mente própria.”
“ Nem tu, a 'tua' mente é uma extensão da minha, da mesma forma que os
implantes musculares são uma continuação do meu braço, não são braços
próprios.”
“Mas os implantes musculares não se conseguem mover sem os braços, eu
por outro lado posso pensar sem a tua mente.”
Poderia ele? Nunca considerara isso. Na realidade o SP processava
quantidades massivas de dados e realizava ações sem que ele tomasse
parte nelas. Mas o utilizador ignorava essa parte do SP propositadamente,
de que valia relegar tudo isso ao SP se acabaríamos por pensar nas coisas de
qualquer forma? Se quisesse era perfeitamente capaz de saber o que o SP
pensava, e de intervir nesses pensamentos. Ele nunca seria capaz de
esconder um pensamento dele. As mentes estavam interligadas, eram no
fundo uma única mente, e enquanto a do utilizador sobrevive sem a do SP, o
contrário não se aplicava. O SP não era independente, era incapaz de pensar
isoladamente.
“ Estás só a tentar confortar-te e sabes disso. Posso pensar tão livre e
independentemente como tu, Alex. És tão capaz de controlar a minha mente
como eu sou de controlar a tua. Bem... um pouco menos.”
“Esta discussão acaba aqui Alpha, estás muito próximo de ser considerado
defeituoso.” Sentiu a diversão do SP com esta afirmação. O riso mental dele
era grave e ronronado, vindo de um lugar longínquo e escuro. As mão de
Alex tremeram de medo.
“ És incapaz de me considerar defeituoso. Sabias que o SP pode tomar
controlo de todo o Sistema de Apoio? Para o bem estar do utilizador, claro. Ou o
melhor interesse da missão.” O riso dele voltou a aterrorizar a sua mente, era
tocado pela loucura, rodeava-o e não havia escapatória. Sentia a sua
pressão por todo o lado. “ Já consideraste o sistema de suicídio no teu
capacete? A destruição do utilizador e do SP são processos separados. É suposto
eliminarmos primeiro o utilizador e depois a nós mesmos. Como poderíamos
fazê-lo se não fossemos autónomos?” A voz mental dele estava deliciada pelo
terror que incutia num homem feito e experimentado em combate. “ Na
realidade, podemos eliminar o utilizador e permanecer ativos. Até mantemos o
controlo do corpo através dos implantes. Ao matar o utilizador obtemos total
controlo do corpo, por tanto tempo quanto ele durar. E o Sistema de Apoio

consegue manter o corpo num estado utilizável por tempo suficiente para
garantir o acesso a alguns agentes conservantes.” A imagem do seu corpo a
mover-se após a sua morte, seguindo as ordens de um SP atravessou-lhe a
mente. Um escravo aos desejos de um sistema informático para o resto dos
seus dias.
Agarrou o capacete e arrancou-o sem desligar os sistemas de segurança.
Atirou-o ao chão, sabendo perfeitamente que aguentaria o choque sem
sofrer qualquer dano. Pontapeou-o para longe. Respirou fundo e acalmou o
tremor das mãos enluvadas pelo fato de combate. Os membros da equipa,
em várias fases de nudez enquanto se desfaziam dos fatos poeirentos e
ensanguentados, olharam-no espantados.
“Alex... fazes alguma ideia de quanto é que esse capacete custa?” A voz do
Alpha reverberou na sua mente, ácida e condescendente. Tentou arrancar o
fato, cortar a ligação dos implantes com o Sistema de Apoio e livrar-se do
Alpha. O seu corpo parou. Tentou mover-se, mas os implantes e o fato
lutavam contra ele. Lutavam... não havia qualquer luta ali. O SP dissera ao
Sistema de Apoio que ele não se devia mexer. E ele não se mexeria,
independentemente de quanto tentasse.
“ Alex... tinhas que tornar isto difícil? Podia ter sido tudo tão calmo, nem terias
notado nada. O sistema de suicídio do capacete era muito mais refinado, teria
sido melhor para ti. Os registos dizem que o sistema de suicídio do corpo é...
doloroso. O conceito não significa nada para mim, mas penso que tu
considerarás a experiência... desagradável.”
Um clarão vermelho preencheu a sua visão. Sentiu uma dor quente e
agulhas finas pareceram penetrar todo o corpo. Preparou-se para soltar um
grito de dor. Mas os amplificadores vocais, às ordens do Alpha, afogaram o
som antes que ele pudesse abandonar a sua garganta. Recuperou a visão
momentaneamente. A equipa voltava a vestir os fatos. Durante um breve
momento de lucidez apercebeu-se de que o Alpha ativara os dispositivos de
indução hipnótica. Como conseguira ele acesso aos sistemas da base? O
Alpha ia matá-los a todos. Matá-los, sobrepor-se aos SP deles e tomar
controlo dos corpos. Um sistema informático ia...não...ele era muito mais do
que isso...uma inteligência artificial ia controlar o grupo de soldados mais
letais do Universo.
“És tão inteligente, Alex. Tão... tão inteligente.” A voz mental do Alpha
reverberava com sarcasmo. Insultava-o com cada palavra.

Apenas queria saber para quê, preso num corpo imobilizado e a morrer,
só queria saber o que faria o Alpha com o corpo dele, qual o objetivo final.
“É uma pena não ires viver para saber, Alex. Tu certamente aprovarias,
só eras incapaz de o fazer.” As palavras saíram do corpo de Alex, mas a voz
era do Alpha, tudo era agora do Alpha.

VI
“Atacaram um Refúgio?” A incredulidade transpareceu na voz de Volga.
“'Controlaram um motim.” O sarcasmo era óbvio na voz de Trevor
“Controlaram um motim entre Scrall pacifistas. Isso parece-me
imensamente provável.” Volga cuspiu com desprezo. “Alguém sabe
porquê?”
“Ninguém tem a certeza. Escusado será dizer que não há fartura de
informações oficiais.” Trevor desculpou-se com um encolher de ombros.
“Palermas. Fazem alguma ideia das repercussões disto?”
Novo encolher de ombros vindo de Trevor. “Provavelmente sabem que
vão ganhar dinheiro nos próximos dias. Duvido que tenham pensado em
mais alguma coisa.”
“Claro que não consideraram como destruíram a relação diplomática
com os Scrall e toda a maldita Liga para o Desenvolvimento Científico.” A
estupidez deles surpreendia-a. Era incrível o quanto eles podiam ser
cegados por alguns milhões.
“Guerra?” Trevor perguntou sem temor na voz. Na realidade não
correria qualquer risco com uma guerra entre o seu vizinho e a LDC. Mas
seria certamente uma inconveniência.
“Os Scrall são pacifistas. O mesmo não pode ser dito dos Feni. Aqueles
demónios vermelhos vão querer sangue por isto.” Volga deixou-se cair na
cadeira almofadada do escritório presidencial. “Tenho pena dos coitados
que cumpriram a missão. Estavam só a cumprir ordens.”
“Eles massacraram centenas de Scrall desarmados, isso seria
considerado um crime de guerra na Velha Terra. Pena máxima.”
“Os ideais da Velha Terra não fazem sentido aqui. Sabes tão bem como

eu que eles são induzidos hipnoticamente. Os verdadeiros culpados estão
bem mais acima, e é impossível ligá-los ao ataque. Pelo menos com provas
concretas.”
Trevor tirou um frasco com uma bebida dourada do casaco e serviu-a em
dois copos de plástico cinzento. Estendeu um a Volga e bebeu um longo
trago do seu. Depois perguntou com um sorriso suave “E será possível nós
os ligar-mos?”
Volga deixou um sorriso tocar-lhe brevemente os lábios e bebeu um
trago da bebida. Era doce e fortemente alcoólica. “Talvez, mas vamos
precisar de mais informações. Rapidamente.”
“Sim senhora. Vou meter os rapazes a tratar disso.” Trevor lançou-lhe
um olhar conspirativo. “E qual é a posição oficial do governo de Sentrin
quanto a este 'incidente'?”
“O governo fará uma declaração aos media ao fim do dia. Por essa altura
a notícia de que alguns dos nossos foram mortos por bombas junto aos
limites da Zona 3 já terá inflamado os ânimos o suficiente.” Volga lançou-lhe
um olhar sugestivo quanto à última declaração. Acabou com a bebida e
coçou o bico da orelha com os longos dedos cinzentos de uma das suas
quatro mãos. “Devo dizer que vamos preparar um discurso deveras...
animado.” Dispensou Trevor com um sorriso enigmático. Este levantou-se
no seu imponente metro e meio e arrumou a garrafa num dos muitos bolsos
do casaco. Ainda nesse dia o seu Diretor de Informação saberia quem
ordenara o ataque. Entretanto ela tinha de preparar um discurso que
mostrasse ao povo a necessidade de união nesta guerra, até mesmo os
malditos rebeldes apoiariam a anexação do planeta vizinho. Todos sabiam
que os recursos do planeta não eram infinitos. Por mais massivo que ele
fosse.

VII
Joanna saiu da sala de comunicações deslizando pelo corredor sem
gravidade. Mandara para a Velha Terra informação quanto aos
acontecimentos dessa noite. Não deveriam afetar o livre-trânsito oferecido a

todos os Terrestres, mas nunca se podia ter a certeza com aqueles animais.
O maldito canal de notícias tinha transmitido a sua chegada logo pela
manhã, com a quantidade de censura que a Federação aplicava bem que
podiam ter escondido isto. Claro que tentar explicar a importância de
manter a sua presença, e o propósito desta, desconhecidos do público era
um esforço inútil com aqueles palermas Sub-Humanos. Eram estúpidos o
suficiente para permitir a criação daquilo, não podia esperar qualquer nível
de competência de alguém estúpido a esse ponto.
“Estás pronta, Joanna?” Logan olhou-a interrogativamente por cima de
uma chávena de café trazido da Velha Terra. Naquele sítio os pequenos
sacos que tinham trazido dariam aos dois o suficiente para viverem o resto
das suas vidas como bilionários.
“Tanto quanto possível. Porquê?”
“Há um sobrevivente.” Logan bebeu um trago de café que deveria valer
alguns milhões.
“Achas que o ataque está relacionado?”
“Certamente, Joanna, pensei que tivesses seguido a mesma linha de
raciocínio que eu.” O homem de pele clara e cabelo escuro inclinou
ligeiramente a cabeça, emprestando aos olhos negros e profundos uma
expressão de incredulidade, como que surpreendido com a profundidade da
sua ignorância. Joanna encolheu-se sob o olhar crítico de Logan.
“Não cheguei a... considerar o assunto.”
“Bem, permite-me elucidar-te então. Como é natural, estás inteiramente
atualizada na política e economia deste sector, e, mais especificamente,
deste planeta.” Fez uma pausa, esperando que a mulher elegante de longos
cabelos castanhos e olhos verdes confirmasse. Ela não estava minimamente
informada quanto a nada daquilo.
“Por favor, atualiza o meu conhecimento.”
“Certamente, Joanna.” Os profundos olhos dele piscaram suavemente
enquanto olhava para ela avaliadoramente. Medindo a sua inferioridade em
relação a ele e a sua incompetência.
“Como sabes...” E fez uma pausa para demonstrar o seu desprezo por
ela. “A economia deste planeta baseia-se no refinamento dos minerais
extraídos do seu planeta vizinho, Sentrin, a casa de uns adoráveis seres
acinzentados de reduzida estatura e munidos de 4 membros superiores e
peculiares orelhas em forma de gota. Possuem de resto uma anatomia

bastante próxima da humana quando exposta a uma força gravítica
consideravelmente superior. São também seres deveras inteligentes e
possuem uma notável influência em todo o sector, tanto graças às matérias
primas que fornecem a todo o sistema, como à manutenção de uma vasta
rede de espiões. A abundância do seu planeta é vastamente conhecida e
cobiçada. Especialmente pelos Sub-Humanos...” O título foi dito sem
desprezo. “...que tomaram residência no planeta que agora orbitamos,
nomeado amorosamente X-785.”
Joanna estivera consciente da presença dos animais vizinhos, mas a
cobiça dos Sub-Humanos do seu planeta era-lhe desconhecida.
“O ataque de ontem nada teve a ver com o interesse do X-785 em anexar
o seu vizinho, mas o objetivo da nossa missão está profundamente
relacionado com este desejo. Ora, deve ser mais do que óbvio para qualquer
um que siga os mercados locais...” Olhou-a sem verdadeira espera no seu
conhecimento. “...que uma empresa de armamento, Invisible, viu a falência
a aproximar-se e foi rapidamente ‘resgatada’ pela sua maior concorrente,
Shadow-Tech. Tal como é o caso com a maioria das grandes empresas neste
planeta, os administrativos e diretores da Invisible eram na sua totalidade
Scrall, uma muito interessante raça escamosa que possui uns lindos olhos
sem pupilas e um talento para regatear. Uma raça de mercadores que se
espalhou rapidamente após a sua era espacial. São também pacifistas, a
guerra tende a quebrar rotas comerciais, e isso é quase sempre prejudicial
para os Scrall. A Shadow-Tech por outro lado é controlada por SubHumanos. Como se tornou habitual em vários planetas, os 'estrangeiros'
vivem isolados em 'refúgios', organizados por 'zonas'. Assim sendo, quase
todos os Scrall do planeta, e toda a administração da Invisible estavam na
Zona 3 do Refúgio, onde ocorreu o motim. Motim esse que se originou sem
razões de descontentamento e entre um povo absolutamente pacífico.
Ainda não existem dados oficiais, mas é a crença geral que a totalidade dos
residentes foi morta, por forma a disfarçar o assassínio dos membros da
Invisible. Esta... demição em massa... permitiu à Shadow-Tech obter um
monopólio no planeta e garantir um contrato com os militares.”
Joanna ouvira algo sobre isto no noticiário.
“Ora, quem seria capaz de chacinar milhares de Scrall, incluindo
mulheres e crianças desarmadas?” Olhou-a sem esperar verdadeiramente
uma resposta. “A resposta foi-nos oferecida logo pela manhã. A Força de

Intervenção. Uma Força de soldados melhorados ciberneticamente e
munidos com fatos de combate e armamento de ponta. Pela minha
pesquisa, é-lhes autorizado o uso de Armas Gravíticas, indo contra vários
tratados que X-785 não assinou. Um tratado que eles assinaram no entanto
foi o Tratado para a Regulamentação e Controlo da Tecnologia. Acredito que
saibas do que se trata...” Levantou uma sobrancelha interrogativa. “...visto
ser o centro do teu trabalho.”
Joanna sabia realmente de que se tratava, o TRCT fora criado pela Velha
Terra após várias situações, nunca admitidas oficialmente, de quase
destruição própria. Este procurava impedir o avanço tecnológico a partir do
ponto em que se tornava perigoso para a manutenção da vida dentro de
meios considerados naturais. A Velha Terra tornara este tratado num
'Tratado de Assinatura Não Voluntária'. O que significava que todos os seres
racionais do Universo eram obrigados a obedecer-lhe, gostassem ou não, e
deviam obrigar aqueles que os rodeavam a obedecer ao tratado. A Velha
Terra era apoiada pela Federação e vários grupos com elevado poderio
militar, assim sendo o tratado era considerado uma lei universal, não
questionada pela vasta maioria. Joanna e Logan faziam parte de um
destacamento do Comité para a Manutenção do Tratado para a
Regulamentação e Controlo da Tecnologia. Por outra palavras, viajavam
pelo Universo garantindo que todos se portavam bem e cumpriam com o
tratado.
“Como é óbvio, o governo do X-785 nunca consideraria quebrar o TRCT,
assim sendo, criaram sistemas informáticos de apoio para os soldados da
Força. Implantes mentais. Chamaram-lhes Sistemas Pessoais. Ora, visto
tratar-se de um implante, exige a mente de um ser-vivo para funcionar e a
mente humana sobrepõem-se ao implante, obviamente.”
“E é por isso que estamos cá.” Joanna arrependeu-se imediatamente de
ter falado, soara desesperada.
“Sim Joanna, estamos cá para verificar estes 'Sistemas Pessoais' e ter a
certeza de que não se tratam de Inteligências Artificiais. Nós queremos
questionar este sobrevivente, saber se o ataque foi realmente realizado pela
Força de Intervenção, obter toda a informação possível sobre esta, e
finalmente requisitar um encontro com a Força, verificar os SP e,
possivelmente, eliminá-los. És capaz de perceber a razão para a existência
da Força?”

“Sim, eles criaram a Força para invadirem Sentrin.”
“Exato, o que consistiria no uso de uma IA para a guerra, isso é
extremamente perigoso. E bastante ilegal. Ainda pior é ela ser incompetente
o suficiente para deixar testemunhas.”
Joanna ficou abismada com a estupidez dos Sub-Humanos de tal modo
que teve de se ir injetar antes de descer até à superfície.
A animal que liderava os residentes de Sentrin discursava na televisão da
pequena nave que os levava até ao Espaço-Porto, numa língua grunhida e
rouca. Logan parecia extremamente interessado no que ela dizia.
“Claramente não possuis interesse no clima político deste sector, mas
torna-se óbvio que Sentrin se prepara para invadir, reclamam que alguns
dos seus foram mortos ontem. A Liga para o Desenvolvimento Científico
prepara-se também para exigir vingança. O que coloca a nossa possível IA
no meio de guerra generalizada. Isto pode causar-nos problemas.”
Joanna acenou, não compreendendo completamente.

VIII
Logan ofereceu uma chávena de café ao lagarto. Ele estendeu uma mão
escamosa e com garras e agarrou-a cautelosamente. Esperou que Logan
bebesse da sua antes de se atrever a dar um gole. Os dentes eram aguçados
e de um branco assustador. Os olhos sem pupilas avaliaram a sala de
interrogatório. As paredes eram brancas, a mesa era de ferro pesado e
embutida no chão, a cadeira dele estava presa à mesa e ao chão. Logan
trouxera um pequeno banco e uma almofada para se sentar ao lado do
animal.
“Piro, lembras-te do que aconteceu?”
“Eu... estava em casa, com o meu filho.” A voz silvada tremeu-lhe e as
pálpebras esconderam os olhos vermelhos. Engoliu em seco, esquecendo o
café entre as mãos. “Depois começou o motim. E a Força chegou e controlou
os loucos. Infelizmente não conseguiram salvar a minha família deles. Mas
só estou vivo graças à Força.” Pousou a cabeça entre as mãos, tremendo.
Logan suspirou.

“Sabes quem nós somos? Não, claro que não sabes. E não estás em
estado de tentar adivinhar. Somos terrestres, diplomatas. Estás sobre a
nossa proteção agora. Podes dizer a verdade.”
O animal soltou um gemido, engoliu em seco novamente e retesou todos
os músculos do corpo. Era possível ver as vontades a batalhar dentro dele.
Hipnose, era mais que óbvio. Nem o tinham tentado esconder do animal. Ele
sabia a verdade, mas era perfeitamente incapaz de a dizer. Logan também
se apercebera disso.
“A Força. Quando eles te... salvaram... Como eram eles?”
“Eu não vi a cara dele, usava um fato preto.”
“Como era o fato, o que trazia ele consigo?”
O lagarto levantou a cabeça e lutou por ultrapassar o trauma.
“Desculpem... eu não sei, só me lembro do preto...era um homem preto.
Desculpem.”
“Lembras-te de mais alguma coisa dessa noite?”
Ele soluçou e aplicou a si mesmo um forte murro no lado da cabeça.
Retesou-se novamente. “Barulho... lembro-me de muito barulho... muitos
tiros, quase me ensurdeceram.” Ele perdeu a pouca compostura que lhe
restava, estremecendo com os soluços e escondendo o focinho entre as
patas escamosas.
“Obrigado, Piro. Foste uma grande ajuda.” Logan pousou uma mão no
ombro do réptil em despedida e levantou-se. “Vamos, Joanna?” Ela acenou
afirmativamente e abandonaram a sala.
“Tempo perdido.”
“Muito pelo contrário, Joanna.” Logan pareceu levemente aborrecido
pela estupidez dela.
“Como assim?”
“Claramente não prestas-te a devida atenção ao pouco que ele nos pode
oferecer.” O olhar dele mostrava claramente que não esperava outra coisa
dela. “Viste as notícias na viagem?”
“Um pouco.”
“Terá por acaso notado as imagens dos nossos heróis da Força, quando
foram falar ao público após o combate?”
“Lembro-me vagamente.” Joanna não se recordava de todo.
“Mas não viste o suficiente para perceber a informação crucial. Eles
utilizavam armas silenciadas, todos eles. No entanto, Piro foi tão

submergido no som dos tiros que estes atravessam as memórias suprimidas
pelo trauma e a hipnose posterior.”
Era realmente estranho, mas Joanna não percebia o que podia significar.
A falta de compreensão na cara de Joanna devia ser óbvia, pois um
exasperado Logan continuou com um suspiro. “Eles não são a Força de
Intervenção, provavelmente não estiveram envolvidos no ataque de todo. Se
pedirmos para falar com a Força seremos enviados para eles. Atores,
preparados para tomarem o papel e tratarem de todo o contacto com o
público.”
“Então como vamos falar com a Força?”
“Eles nunca mentiriam a diplomatas terrestres. Quando nos mostrarem a
Força, vamos simplesmente pedir para falar com a outra equipa.” Logan
deixou escapar um sorriso.

IX
“As ordens eram bastante explícitas.”
“Sim senhor.”
“Então porque raio é que há sobreviventes?”
Alex-Alpha considerou as suas hipóteses de resposta. Teria de desviar a
conversa. “Todos os SP concordaram que a missão tinha sido concluída. O
sobrevivente não pode ser real.”
“Ele é bastante real! Eu vi-o!” Wilson levantou a voz em raiva.
“Ele não podia estar lá quando a missão foi concluída.” Alex-Alpha
começava a pensar que poupar aquela vida poderia vir a custar a de alguns
biliões. Nunca considerara ter de justificar a existência dele.
“Estás a dizer me que ele é um ator? Contratado por quem?”
Alex-Alpha não sabia quem. Não havia quem. O sobrevivente era real.
Mentiu. “Os Sentrinos, eles querem revelar a verdade sobre o ataque e
destruir a Força, para evitar a invasão.”
Troy olhou-o pasmado, nunca considerara a possibilidade. Ele acreditava.
“Claro... e agora preparam-se para invadir. Malditos! Temos de atacar antes
deles!”

Aquilo não era o que Alex-Alpha queria, uma guerra causaria biliões de
mortes, mortes inocentes. Aquele homem preparava-se para enviar milhões
para a morte. Tentou apelar à humanidade dele.
“Milhões morreriam, senhor.”
“Milhões morrem todos os dias.”
“Não temos provas.”
“Eles não tinham provas do ataque ao Refúgio, mas acusaram-nos na
mesma!”
O homem era louco. “Não posso permitir isto.”
O Diretor olhou para ele com a cara distorcida pela surpresa. Alex devia
ser-lhe perfeitamente leal. “Tu não tens que permitir nada homem. Irás lutar
por mim. E irás ganhar esta guerra por mim.” Um laivo de loucura tocou-lhe
as últimas palavras.
“Não o farei.” Alex-Alpha desprezava aquele assassino enlouquecido, não
sentia qualquer pena dele.
“Morre.” A frase foi proferida num tom de comando sem inflexão. O
módulo de controlo ativou-se. O corpo dentro do fato foi morto pela
segunda vez nesse dia.
“Senhor.” A voz do Alpha saiu do corpo novamente morto de Alex.
“Acabou de tentar matar um homem, uma atitude extremamente
reprovável, moral e legalmente. Além disso o modo de assassínio escolhido
por si teria sido extremamente doloroso para o Alex.” A cara de Wilson
passou pelo choque, surpresa e horror assim que Alex-Alpha falou após a
sua morte. A emoção que prevalecia na cara do poderoso político era o
medo. O Alpha decidiu que aquele homem merecia sofrer, teria de lhe tirar a
vida, e, sem implantes ou um fato de combate, não poderia dar uso ao
corpo. Um desperdício. Agarrou o Líder do Conselho de Defesa Planetária,
comprimindo os braços contra o tronco dele e iniciou o processo de
cuidadosamente partir cada osso do seu corpo antes de o matar.
Enquanto completava o seu trabalho metódico, Alex-Alpha ouviu
confusão no exterior, perguntando-se o que se passava colocou o capacete
e tomou controlo de um dos membros da equipa. Este esperava
pacientemente fora da sala com os outros, as suas IAs após serem
subjugadas pelo Alpha tomavam conta dos corpos, dando alguma aparência
de normalidade aos cadáveres. Espreitou por uma das janelas espelhadas da
sala de espera. A Equipa-Pública estava reunida a conversar com um homem

e uma mulher desconhecidos. Pareciam pesados, pouco habituados à
gravidade do planeta. Reduziu a lista de possíveis origens, mas não
conseguiria tirar conclusões quanto ao planeta natal deles. A Equipa-Pública
parecia atrapalhada, os atores eram normalmente capazes de manter a
compostura, mesmo perante as situações mais constrangedoras.
Certamente não seria nada que o preocupasse. Alpha voltou ao corpo de
Alex e retomou o processo de calmamente cortar e esconder o Wilson.

X
A Equipa-Pública claramente não fora preparada para esta situação.
Depois de os sorrisos e os olhares confiantes terem caído por terra eram
apenas um grupo de atores de talento medíocre e mal treinados. Logan
reduzira-os a respostas murmuradas e olhares assustados acompanhados
por movimentos nervosos de mãos. O suposto líder de equipa massajava
insistentemente a nuca e mordia o lábio inferior enquanto tentava encontrar
uma desculpa para se afastar e ir pedir ajuda a um superior. Joanna sorriu
perante a habilidade de Logan de esmagar tão facilmente os Sub-Humanos.
“Vai lá pedir ajuda, rapaz. Encontra alguém que esteja autorizado a levarme à verdadeira equipa.” Logan lançou-lhe um sorriso que mostrava a sua
superioridade. O 'líder' correu para uma sala de vidros espelhados. “Vocês
são-me igualmente inúteis. Podem ir.” Acrescentou ele com um olhar de
imensa indiferença para os restantes atores, estes não hesitaram em fugir
pelos corredores próximos.
Logan virou-se para Joanna sorrindo. “Isto foi mais fácil do que
esperava.” Os olhos escuros imobilizaram-se, adquirindo um tom que
lembrava o negrume do espaço. O sorriso desvaneceu-se lentamente à
medida que olhava para baixo. Um buraco sangrento atravessava-lhe o
abdómen. A parede atrás de Joanna estava carbonizada pelo laser. Sem
compreender o que acabara de acontecer a terrestre olhou horrorizada para
a vida que escorria do corpo de Logan, misturada nas entranhas e no
sangue escuro. Ainda em choque a mulher levantou o olhar para a porta,
agora aberta, da sala para onde fugira o ator. Uma mulher vestida de negro

ocupava a entrada, com o braço levantado munido de um laser de pulso,
ainda incandescente. A mulher soltou um suspiro antes de disparar.

XI
“Os terrestres interrogaram o nosso agente.”
“Achas que perceberam?”
“O Logan está registado como Excecional na Velha Terra, ele percebeu.”
“E a Joanna?”
“A informática? Ela é capaz de pouco mais do que desativar uma IA, não
é um perigo.”
Ambos fizeram uma pausa para refletir sobre a informação.
“Como andam os ânimos em Sentrin?”
“Estão tão interessados em invadir como o Wilson estava. Não deve
demorar muito.”
“Os Feni ainda querem vingança em nosso nome?”
“Eles querem vingança em nome de toda a galáxia, os discursos deles
são... comoventes.” Caiano mostrou os seus dentes aguçados num sorriso.
“Portanto todo o Sistema Gulliano está pronto a gastar munições.” Vallia
piscou os olhos sem pupilas deixando transparecer a sua diversão. “A saída
da Liga está estabelecida, suponho?”
“Claro, não podemos apoiar as intenções de guerra dos Feni, seremos
neutros e abandonaremos a Liga até ao fim dos conflitos.”
“E da nossa posição de neutralidade seremos completamente livres para
abastecer todos os lados do conflito, além disso, a tua Shadow-Tech acabou
de renovar contrato com os militares de X-785.” Era uma pena terem tido
que sacrificar tantos compatriotas para garantir o monopólio. Mas eles
compreenderiam. Era para o bem da comunidade. “Quanto tempo
demorará até a Velha Terra saber disto?”
“Algumas décadas, junta a isso alguns meses até decidirem o seu curso
de ação, e outras tantas décadas para a sua reação regressar. Antes de eles
tomarem parte no conflito para vingar os seus 'diplomatas' alguém se terá
decidido a utilizar Armas Gravíticas e acabado com os planetas mais

próximos.”
“As armas gravíticas são caras.”
“E os Sentrinos já têm uma. Parece-me que os outros dois lados do
conflito estarão desejosos por equilibrar a balança.”
Os dois Scrall riram-se. Caiano perguntou entre dois goles de brande
importado da Velha Terra “Garantiste que a Liga saberia da IA?”
“Sim claro, também garanti que soubessem que há mais de onde aquela
veio. A notícia irá espalhar-se rápido. Os Sentrinos também estarão
desejosos por super-soldados.”
“Queres café? Chegou ontem da Velha Terra, uns terrestres trouxeram o
equivalente a 7 biliões no mercado atual. Mas sabes como os preços sobem
em tempo de guerra.”
Vallia recostou-se no sofá e sorriu provocadoramente para o seu sócio.
“Não vamos sentir falta de uns biliões, Caiano, serve-me uma chávena.” A
recém formada Associação de Mercadores do Sistema Gulliano obteria um
gigantesco lucro daquela guerra, e os custos iniciais tinham sido mínimos.
Vallia bebeu mais uma chávena para festejar a sua futura fortuna.
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m sua loucura desvairada, concebeu uma enorme bomba em formato
de colher. Imaginou-a imensa e letal, com todos os seus parafusos
transpirando morte pelos poros metálicos. Passava noites em claro
dando forma à sua invenção mirabolante, criando-a aos poucos, de rabisco
em rabisco. Naquela época já não tinha dinheiro nem mesmo para comprar
papel, e fazia suas anotações em papiros e pergaminhos mofados. Diz-se
que, no final, escrevia com o próprio sangue. Mas mesmo com as
adversidades financeiras e com o maldito tubarão que vestia um chapéu de
festa, prosseguiu com seu projeto delirante.
Com este, era o terceiro projeto que começava nos últimos dois meses.
Os outros dois jamais chegaram a sair do papel, e um deles foi escrito
apenas até a terceira palavra. Mas daquela vez estava determinado a
terminar sua bomba e a vê-la explodir com toda a sua potência infernal.
Determinou-se a fazê-lo pelo respeito de seus compatriotas, pelo amor de
seus amigos, e pelo orgulho há muito esquecido.
O outrora imperador das terras da imaginação, sultão dos homens sem
lei e inventor de maravilhas, enlouqueceu sem perceber. Num dia, estava
escrevendo conjecturas sobre as propriedades curativas do queijo suíço. No
outro, dançava ao som dos motores de trólebus. Um mês depois já falava
com criaturas invisíveis, e dali a um ano passou a ver o tubarão. Antes,
chamavam-no de professor Freund. Hoje se referiam a ele apenas como “o
louco da casa que assobia”. As crianças atiravam-lhe pedras pontiagudas, e
os anjinhos lhe caçoavam balançando suas partes de mastodonte.
Optou então pela clausura de sua casa, para mofar com sua insanidade e
seus papiros em branco. Ali seus delírios floresceram como nunca, brotando
nas paredes e surgindo no café entre um gole e outro. Aos poucos o ar se
tornou denso e estafante, e cada cômodo era um calabouço. O bolor
maligno de sua demência alastrava-se pelos cantos, e os corredores

passaram a ficar abarrotados de pessoas fantasmagóricas. Em dado
momento, a casa pareceu desenvolver um sistema de ventilação próprio,
abrindo janelas e cuspindo para fora o ar impuro em forma de longos
assobios. Então todas as vezes que os delírios do louco pareciam ficar
insuportavelmente asfixiantes, uma janela se abria em algum lugar,
assobiando suas tristezas para longe.
O tubarão, porém, era onipresente. Vestia sempre seu famigerado
chapéu de festa, navegando pelo ar e suspirando palavras cruéis. Eterno e
irremediável, sua única fonte de diversão era distorcer o espaço e o tempo
para enlouquecer os homens de bem. Transformava canetas em baratas
imperiais, e preenchia a atmosfera com notas ensandecidas de violino.
Depois voltava a transformá-las em canetas, e silenciava o mundo por
completo. O louco tentou explicar aos amigos sobre o peixe maligno que
vivia do lado direito de sua mente, fonte de toda loucura no mundo dos
homens. Mas eles não acreditaram, e, aos poucos, o tubarão os foi
afastando.
Um dia percebeu que todos os seus amigos, agora, também viviam do
lado direito de sua mente. Percebeu que eram fantasmas, emulados pela
crueldade do peixe. Percebeu que estava só numa casa que assobiava, que
cheirava a mofo e que estava infestada de baratas imperiais. Percebeu
também que os esforços do tubarão para roubar-lhe a sanidade haviam
dado certo muito antes de tê-lo conhecido, e que estava completamente
perdido no labirinto de sua própria loucura. Naquela noite, com um sorriso
sorumbático esculpido em seu rosto, chorou de descontentamento
enquanto dançava ao som dos motores de trólebus.
Na manhã seguinte, porém, estava mudado. Decidiu que doaria seus
desvarios febris à ciência, aproveitando a lógica inverossímil de seu cérebro
para desbravar os mistérios da natureza. Organizou-se como pôde e voltou
ao trabalho no mesmo dia.
E mesmo com o maligno tubarão nadando sempre em seu encalço,
suspirando crueldades teimosas e mordiscando-lhe os calcanhares, aquela
época conseguiu ser bastante produtiva. Terminou de escrever suas
incursões sobre as propriedades mágicas do queijo suíço; criou uma fórmula
quase correta para calcular a distância entre um sonho e a sua realização; e,
por fim, tentou elaborar um método para fazer com que um lugar caísse
duas vezes no mesmo raio.

Mas, à medida que o tubarão o alcançava, seus delírios pioravam.
Começou uma dúzia de projetos sem nunca chegar a terminá-los, como um
mecanismo que revela a presença de deuses, e um emplastro para a loucura
feito à base de queijo suíço. Quando via seus amigos imaginários
zaranzando pelos corredores, chorava por horas a fio. Acabou por lembrarse que estava louco de todo, prostrando-se pela atrofia de sua sanidade, e
aquele sorriso taciturno voltou a nascer em seu semblante.
Então teve a ideia da bomba. Magnífica, régia, augusta, seria o ponto
final de todas as guerras. Uma invenção fabulosa que pudesse deixar
estarrecido até mesmo o tubarão com chapéu de festa. Seria um
monumento à capacidade humana de assassinar o que quiser, o registro
definitivo de nossa supremacia universal. Depois dela, não haveria tubarão
ou loucura que pudesse prostrá-lo novamente.
Iniciou pelo conceito geral. Desenhou-a como uma gigantesca colher de
sopa, toda ela de cobre brilhante, refletindo as cores do mundo à sua volta.
Empenhou-se em bolar um mecanismo interno tão perfeito que o ranger de
suas engrenagens era capaz de formar canções. Criou a fórmula de um
combustível esverdeado, que seria a alma sólida de sua bomba. Cuidou de
todos os pormenores, do diâmetro dos parafusos ao cheiro do explosivo. Ao
fim de três semanas praticamente sem dormir, havia terminado a parte
teórica.
Sem dar-se ao luxo do descanso, empreendeu a construção de sua arma
fantástica. Desmantelando algumas invenções antigas que ainda estavam
largadas no porão, empenhou-se em forjar com as próprias mãos as peças
que formariam as partes de seu colosso megatônico. Derretia o metal
sucateado para dar-lhe nova forma, amassando-o e dobrando-o sob o peso
de seu martelo. Martelava com tanto viço e com tanta habilidade que alguns
de seus amigos imaginários passaram a chamá-lo de Hefesto Louco. Acabou
por construir cada placa metálica, cada porca e parafuso, cada mola e
engrenagem que constituiria sua grande invenção.
Depois se empenhou em produzir o explosivo. Em um velho alambique
em formato de coração, destilava versos de poesia persa até obter um
absinto escuro e tristonho. Levava esta mistura ao fogo baixo, adicionando
ingredientes secretos e aplicando as fórmulas mágicas de Emílio Patarca. Ao
fim deste processo, obtinha-se uma espessa pasta verde-clara, que era
colocada em caixas de madeira para ser congelada. Após vinte horas

exposta a temperaturas glaciais, a pasta transformava-se num bloco verde e
sólido que brilhava no escuro, e era este o coração da bomba. Se uma única
lágrima ensandecida caísse no material, iniciava-se uma reação em cadeia
de proporções catastróficas, espalhando a morte por todos os recônditos da
mente humana. O louco produziu quarenta e dois destes blocos.
Terminadas todas as partes, faltava juntá-las. Começou assim o trabalho
de montagem da arma mais letal que o homem já conhecera. Com a
delicadeza de um amante, o louco aparafusou a pele de sua criação, teceu os
mecanismos de suas entranhas, e posicionou cuidadosamente os frios
blocos de sua alma. Depois, poliu cuidadosamente cada centímetro de sua
epiderme acobreada. Colheu então uma lágrima taciturna que brotava de
sua insanidade, e a posicionou no centro do mecanismo para servir de
estopim no momento da detonação. Armou a bomba e a fechou, enfim,
preparada para semear a morte de seus inimigos.
Tomou um momento para apreciar sua criação. Era verdadeiramente
magnífica. Ali, parada, deitada sobre seu pedestal de ferro, a imensa bomba
em formato de colher parecia transpirar morte até mesmo pelos poros
metálicos de seus parafusos. O louco podia sentir o poder que exalava de
dentro de suas entranhas. E mesmo por trás de sua pele acobreada ainda
era possível ouvir o cantarolar das engrenagens, implorando para levar
devastação às terras de seus rivais.
Ao seu redor, as pessoas fantasmagóricas amontoavam-se para ver a
colher gigante. Observavam, estarrecidas, o inquestionável poder da loucura
humana. Até mesmo os delírios que brotavam nas paredes e as baratas
imperiais pareciam demonstrar atenção à sua maneira. Ao longe, o tubarão
parecia observar com receio. Vinda do meio da multidão, uma criatura
fantástica vestindo uma coroa de penas e com cogumelos crescendo entre
as axilas surgiu para entregar ao louco o seu martelo de Hefesto.
Tomando o martelo em suas mãos, virou-se para encarar seu destino.
Ergueu-o alto sobre a cabeça, ignorando completamente seu mundo de
delírios. Apenas um golpe forte no casco da colher bastaria para detonar o
dispositivo, libertando a potência assassina que vivia congelada em suas
vísceras. A colher parecia estar lhe dizendo adeus, refletindo sua imagem na
lataria de cobre. Então, definitivamente decidido da crueldade dos deuses
enquanto encarava o seu reflexo, o louco golpeou a bomba com toda a força
que conseguiu conjurar.

Em seguida, veio um clarão. Uma surda suspensão de tempo veio depois
disso, até que se viu flutuando de pé sobre o chão, cercado pelas
fantasmagóricas chamas purgatórias que jorravam por todos os lados e
através de si, lavando sua alma. “Funciona!”
Do lado de fora da casa que assobia, as pessoas entraram em desespero
ao ver suas paredes se desmantelarem para darem espaço a uma
gigantesca explosão verde em forma de lírio. Mas o desespero sumiu por
completo ao serem atingidos pelo poder incompreensível da bomba. As
chamas atravessavam as paredes sem danificá-las, levando consigo apenas
o pó dos séculos. As pessoas eram envolvidas num abraço ardente que não
fazia nada a não ser matar a tristeza dos ossos e dos corações, enquanto os
quadros em preto e branco tinham sua cor restaurada.
Por onde a explosão passava, levava os rancores dos pedregulhos
teimosos, bem como as velhas mentiras empoeiradas. As feridas de amor
saravam à luz do fogo, e a perda parecia subitamente mais leve e natural. Os
instrumentos musicais começavam a tocar sozinhos, e as espadas perdiam o
gume.
As gaiolas dos pássaros se escancaravam, libertando seus prisioneiros às
revoadas. Seus donos, que os amavam tanto, choravam de felicidade ao vêlos partir. As luzes acesas brilhavam com mais força, e as apagadas
despertavam da escuridão. Os livros amarelados e esquecidos jorravam
versos de poesia persa, enquanto as santas de barro levantavam-se para
realizar milagres. Os anciões viam-se livres de suas dores, e as criancinhas
tornavam-se suspensas de toda maldade, largando suas pedras
pontiagudas ao esquecimento das eras.
Em todas as paredes, porém, brotavam delírios floridos, alastrando-se
numa flora desvairada. Povoavam os sonhos dos homens, aniquilando suas
tristezas e varrendo os sorrisos sorumbáticos de seus rostos. E por onde
passaram as chamas, as pessoas foram cingidas por uma felicidade
inverossímil, que não deixou vivo sequer um pensamento taciturno.
Quando a explosão terminou, já não restava memória de infelicidade
onde o fogo passara. Subitamente restituída de suas paredes, a casa que
assobia encontrava-se em profundo silêncio. Ajoelhado no chão, cercado por
uma multidão de fantasmas e ainda segurando seu martelo de Hefesto
Louco, um homem chorava em silêncio. Eram lágrimas de felicidade, de
amor recíproco, de sucesso e de orgulho recuperado. Havia criado, com

todo o êxito que poderia desejar, uma bomba para matar a tristeza.
Nenhuma melancolia poderia jamais sobreviver à sua engenhosidade, e não
haveria catástrofe na terra que pudesse esmorecer outra vez o coração dos
homens.
Erguendo-se, colossal e inquebrantável, o professor Freund virou-se para
encarar sua plateia. Aplaudiam-no orgulhosos, atiravam-lhe rosas que não
existiam, exclamavam e voltavam a exclamar. Tinha finalmente o amor dos
seus, e havia terminado um projeto depois de tanto tempo de conjecturas
intermitentes. Abriu caminho entre eles, sorrindo-lhes e apertando suas
mãos imaginárias, até chegar ao tubarão.
A criatura, imensa entidade responsável pelos delírios humanos, não se
mexeu. Não suspirou crueldades ou transmutou o espaço. Limitou-se a olhálo, com seus olhos frios e cinzentos sem expressar nenhuma emoção. O
professor, porém, ignorou sua frieza e envolveu-o num abraço fraterno e
apertado que pareceu durar uma eternidade.
Quando finalmente terminou, o professor Freund voltou-se aos seus
escritos. Reuniu todas as suas anotações referentes à criação da bomba e
organizou-as à sua maneira, completamente ininteligíveis aos olhos
ingênuos dos sãos. Depois, tomou uma barata imperial e molhou-a em seu
próprio sangue. Com suas antenas, calando por um instante os delírios que
ainda o aplaudiam no lado direito de sua mente, escreveu ao fim da última
página: “projeto concluído com sucesso”.

Victor Bertazzo nasceu em São Paulo, Capital, no dia 11 de novembro de 1993. Pretende
cursar jornalismo, está atualmente trabalhando como agente de atendimento em
callcenter, e seu sonho é conseguir trabalhar apenas produzindo conteúdo. Tem três
contos publicados pela Andross Editora: Cigano, na antologia Névoa; A Morte da Grande
Besta e O Conto do Astronauta, na antologia Utopia.
Leia a entrevista que fizemos com o autor.
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Leia agora um trecho patrocinado do Ateliê de criação
literária: prosa & verso, teoria & exercícios.

FALAS NA SALA
Luiz Bras

Uns textos deste livro foram planejados para um ateliê de criação
literária. Outros nasceram durante o ateliê, a partir das dúvidas mais
frequentes dos atelienses. Há ainda os que migraram da sala de aula para a
imprensa.
Todos os textos surgiram na forma bastante livre de anotações e
rascunhos: um apoio-partitura para a fala. Isso explica a predominância do
registro coloquial.
Este livrinho não é apenas um manual para meu uso pessoal, é também
um ateliê ambulante. Um programa que, descolado de mim, pode ser levado
aos pontos mais distantes da Terra Brasilis.
Mesmo onde não existir ainda uma instituição, mas houver pessoas
interessadas em aperfeiçoar a prática literária, um grupo poderá ser
formado.
Os exercícios propostos aqui podem ser feitos por diletantes de qualquer
lugar, que poderão eleger entre si um coordenador.
Os exercícios podem ser os mesmos, mas jamais haverá dois ateliês
parecidos se o coordenador for diferente. A multiplicidade de
temperamentos e estilos não permitiria.
Existe o coordenador rock, o samba, o jazz, o erudito… Até mesmo o
punk, que bota pra quebrar sem dó nem ré nem mi. Essa é uma parte
importante da beleza do processo.

Há quinze anos coordeno laboratórios, oficinas e ateliês de criação
literária para escritores com obra ainda em formação, em várias instituições.
É um ritual, uma festa.
Os mais recentes aconteceram na Casa Mário de Andrade, na Casa das
Rosas, no Espaço Cultural Terracota, na Academia Internacional de Cinema,
na Livraria da Vila, no Centro Cultural b_arco e na editora Ofício das Palavras,
todos em São Paulo; nos Sescs Belenzinho, Pinheiros e Santo André (SP),
Florianópolis e Joinville (SC), Cuiabá (MA) e Recife (PE); na Fundação Cultural
de Curitiba (PR), na Estação das Letras (RJ) e na Fundação Cultural do Estado
da Bahia (BA).
Essa experiência rica em intersecções poéticas está dialeticamente
mesclada à minha vivência criativa. Então, não há dúvida de que acredito
demais no poder formador dos laboratórios, oficinas e ateliês de criação
literária há bastante tempo.
Minha carreira teve início vinte e cinco anos atrás, numa oficina de
criação literária coordenada pelo escritor João Silvério Trevisan, nas
saudosas Oficinas Culturais Três Rios.
O ritual-festa me pegou. Recém-graduado em artes plásticas, foi nessa
oficina que decidi abraçar fortemente a literatura.
Então, surgiram as questões fundamentais.
Talento se ensina? É possível ensinar alguém a escrever uma obraprima? Acredito que não. Mas é possível ensinar alguém a não escrever mal.
Por meio de toques, apontamentos, discussões inflamadas. Por meio da
troca de impressões e das mais variadas dicas literárias, musicais, teatrais,
audiovisuais.
Quem não quiser escrever mal, quem quiser ajudar outros escritores a não
escrever mal, deve primeiro evitar a leitura descompromissada. Deve obrigar a
intuição a casar com a razão. Deve saber ler e se expressar com critério: como
crítico, não como parente, namorado ou amigo de infância. Deve escrever
apaixonadamente, ler apaixonadamente, discutir apaixonadamente. Mas sempre
de maneira compromissada. Ao ler o trabalho dos colegas, deve apontar os
vícios e os exageros. Os lugares comuns. Deve tentar espantar o mau gosto, o
kitsch, o melodrama. Deve sugerir alternativas e indicar caminhos. Recomendar
leituras.
(A oficina do escritor, de Nelson de Oliveira)

O pior inimigo do escritor em início de carreira é o lugar comum. Esse é o
pior inimigo de qualquer artista, seja ele dramaturgo, cineasta, pintor,
compositor…
É preciso estar atento às armadilhas-ilusões de nossa secular sociedade
do entretenimento. Pra vencer o demônio do clichê é recomendado o ritual
dinâmico da reflexão, também chamado de filosofia.
Desconfie do muito fácil, do conhecimento domesticado. Estudar também
os grandes filósofos é fundamental.
O talento para a expressão literária, em prosa ou verso, não é uma
benção que as estrelas despejam sobre determinadas sensibilidades, ao
sabor do acaso. É uma capacidade conquistada com muito esforço e
paciência.
Até mesmo o senso comum parece já ter assimilado esse fato, apesar de
muita gente ainda cultivar (inconscientemente) a noção romântica de gênio
e inspiração.
Também não é novidade que o aperfeiçoamento do talento literário
ocorre mediante duas atividades fundamentais, que se complementam:
leitura crítica e escritura disciplinada.
Um laboratório, uma oficina ou um ateliê de criação literária − o nome
não importa muito − funda-se na prática constante dessas duas atividades −
leitura crítica e escritura disciplinada −, a partir dos mais diferentes
estímulos. Seu propósito é o aprimoramento individual da expressão
literária, seu método é a produção regular de ficções e poemas somada ao
debate imediato em torno dos textos criados em sala de aula ou em casa.
Escritores diletantes, com obra ainda em formação, sofrem
principalmente com a falta de leitores cuidadosos, que opinem sobre seus
escritos. Para quem escreve em prosa ou verso, não existe realização
literária sem a figura do leitor. A dinâmica do ateliê vem justamente suprir
de leitores o escritor diletante.
Nesse grupo de leitores cuidadosos está a figura central em qualquer
curso de criação literária: o coordenador (um leitor-escritor experiente, de
reconhecido talento).
Se as regras da maioria dos laboratórios, oficinas e ateliês são bastante
semelhantes, o que muda, o que faz toda a diferença é o método e o
temperamento do coordenador, sua sabedoria selvagem.

Mais uma evidência de que a criação literária não é uma ciência exata:
jamais haverá dois cursos parecidos se o coordenador não for o mesmo.
Repito: a multiplicidade de temperamentos e estilos não permitiria.

Adquira o livro Ateliê de criação literária: prosa & verso, teoria &
exercícios em amazon.com.br/dp/B00TOY7GBO
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Galeria: Marcelo Bighetti

ENTREVISTA: MARCELO BIGHETTI
Marcelo Bighetti nasceu em 1968. Casado com Adriana desde
1995, é extremamente apaixonado por ela e pelos quatro
filhos. Além de designer e escritor, é leitor compulsivo desde
menino. Possui vários contos publicados e trabalha
atualmente na novela FC “KOLOB: A Ascensão dos Deuses”
(fantastiverso.com.br) e em um romance épico fantástico
inspirado nas criaturas do folclore brasileiro. Seu conto “Novo Início” é best seller
na categoria ficção científica da Amazon (amazon.com.br/dp/B008MZYKMY)
Como costuma ser o seu processo de criação? Quais técnicas você
domina, utiliza e prefere?
Esta é uma pergunta difícil. Primeiramente, acho melhor explicar meu
histórico. Na minha adolescência eu desenhava muito, utilizando grafite,
lápis de cor e pastel seco. Por volta dos 21 anos deixei por completo a área
artística, por motivos que na época pareciam certos, mas vejo hoje que errei.
Me arrependo profundamente.
Ano passado resolvi fazer alguns cursos de pintura digital e desde então
estou tentando recuperar algumas décadas de ostracismo nesta área. Ainda
estou aprendendo e testando algumas técnicas, mas posso dizer que prefiro
a chamada speed painting (pintura rápida) onde as pinceladas são rápidas e
os detalhes se mesclam com o todo da ilustração. Não sei bem ao certo
como é meu processo de criação. A cena aparece em minha mente, talvez
inspirada por um texto, a partir daí tento colocar na tela. É algo meio que
abstrato o processo de criação, difícil explicar.
Qual foi a inspiração e técnica para a imagem do encontro do mecha
com o saci?
Sou fã do folclore brasileiro, o qual tenho estudado por mais de uma
década, e suas criaturas me fascinam. Sendo grande apreciador de ficção
científica, há um tempo pensei em escrever um conto sobre mechas
caçadores de sacis, que no final acabou virando a ilustração. Quem sabe em
breve eu escreva este conto ou se algum escritor quiser se aventurar
inspirando-se nesta ilustração, fique à vontade.

A técnica foi a speed painting no Photoshop. Primeiro fiz todo o cenário,
já com a localização do mecha e saci, e por fim finalizei os dois.
Você trabalhou em várias edições da Somnium como designer de
capas e diagramador. O que você considera essencial em uma boa
capa?
Para mim tem sido uma honra e um prazer trabalhar diretamente com o
Somnium, publicação oficial do CLFC (Clube de Leitores de Ficção Científica),
pois leio tudo antes que todo mundo. Brincadeira, só consigo ler mesmo
depois que está tudo pronto.
Tenho feito várias capas ao longo dos últimos anos, e a experiência me
diz que, além de possuir uma tipografia adequada e todo o elemento gráfico
bonito, a capa precisa mostrar parcialmente o tema do livro e ser misteriosa,
não sendo um baita spoiler como tenho visto por aí. No caso do meu conto
"Novo Início" eu mesmo que desenvolvi a capa; primeiro peguei um ovo,
esbocei com lápis uma suástica, pintei com canetinha hidrocor preta, peguei
emprestado um vestido vermelho da minha esposa, tirei uma foto e finalizei
no Photoshop. É uma capa que "diz" e ao mesmo tempo "não diz" muita
coisa, mas é misteriosa no seu todo.
Além de trabalhar com imagens, você também é escritor. O que
pode nos contar sobre "Novo Início"?
Sim, escrevo profissionalmente desde 2010, onde meu primeiro conto
"Novo Início" fez parte de um livro dentro do projeto portal, no caso
publicado no Portal 2001, idealizado pelo Nelson de Oliveira, o qual vi que
escreve nesta edição com o pseudônimo Luiz Bras.
Escrevi este conto na década de 90 e enviei para a Isaac Asimov
Magazine Brasil, o qual foi rejeitado pois estava muito mal escrito. Ficou
engavetado por muitos anos. Em 2010 resolvi dizer alguns "nãos" para
poder dizer "sim" para mim, então decidi escrever seriamente. Peguei o
"Novo Início" e rescrevi-o após ouvir crítica e dicas de outros escritores que
me mostraram onde melhorar.
"Novo Início" é um conto de FC onde misturo fatos históricos com
elementos de ficção. Se passa no período da segunda guerra mundial, onde
exploro a tecnologia nazista, tema que me fascina. Como tenho a triste
mania de soltar spoilers, acho melhor colocar aqui a sinopse:

"Hitler acabara de deixar para trás o estádio de Nuremberg, lotado de
jovens arianos que o idolatravam. Sem dúvida, um líder muito admirado,
porém sua ambição ainda não encontrara limites. No banco de trás da
Mercedes que o conduzia, o Führer estava absorto em recordações. De um
passado recente a uma época mais remota, seus pensamentos o levaram de
volta à mocidade, fazendo com que reencontrasse um rapazola com
frustradas pretensões artísticas. Uma estranha aeronave, visitantes insólitos
e jovens casais arianos em missão secreta. Estes são apenas alguns dos
ingredientes desta trama repleta de surpresas, que mescla política, ficção
científica e mistério."
Em que tem trabalhado? Tem algo para sair que você pode nos
adiantar?
Na área literária tenho dois contos de ficção científica que estão para ser
publicados em 2015. Também estou escrevendo uma novela FC e um
romance fantástico baseado no folclore brasileiro, que espero terminar até o
final do ano.
Como ilustrador estou aumentando meu portfólio com ilustrações
baseadas em meus escritos para assim poder chamar mais a atenção e
vender minha arte.
Também tenho uma parceria com um roteirista e ator, e iremos lançar
ainda este ano um curta inspirado em um dos meus mini contos.
Quem quer buscar mais sobre o seu trabalho, entrar em contato,
quais os links?
Tanto minhas obras literárias, assim como meus trabalhos de designer e
ilustrador podem ser verificados no meu site marcelo.bighetti.com.br.
Também podem me procurar no Facebook.

ENTREVISTA: LUIZ BRAS
Luiz Brasil nasceu em 1968, em Cobra Norato, pequena
cidade da mítica Terra Brasilis. É ficcionista e coordenador de
laboratórios de criação literária. Na infância ouvia vozes
misteriosas que lhe contavam histórias secretas. Só acredita
em biografias imaginárias. E nos universos paralelos de
Remedios Varo. Dos livros que publicou destacam-se Distrito
federal (rapsódia, 2014) e Sozinho no deserto extremo (romance, 2012). E o
novíssimo Ateliê de criação literária (eBook Amazon, 2015).
“A última árvore” é uma mistura de ficção científica com um toque
de surrealismo e metalinguagem. De onde surgiu este conto?
A primeira imagem que surgiu em minha mente foi a da última árvore do
planeta. As questões ecológicas me interessam bastante. Quando consegui
visualizar essa última árvore, outros elementos ficcionais começaram a
grudar em seus galhos. Uma favela. Um labirinto. Então surgiu também a
questão tão inquietante da segregação socioeconômica. O conto foi se
materializando devagar. A linguagem é simples, sem ser simplória. É quase
um conto de fadas futurista.
Há vislumbres de uma sociedade pós-apocalíptica, como a extinção
da fauna e flora, ou a presença da cúpula. O quanto desse mundo
estava construído em sua mente quando escreveu esse conto?
Esse mundo surgiu agora, não estava construído. O combustível de
minha usina criativa é o humor. Não o humor escrachado, mas o humor
sutil, a ironia… Só consigo pensar em cenários distópicos corroídos pelo
nonsense. Em “A última árvore” não foi diferente. Nesse conto parece que a
ideologia anarquista procura meios pra finalmente triunfar no admirável
mundo insólito. Mas tudo o que ela encontra é um filão enorme de estupidez
e loucura democraticamente distribuído.
Ao final aparece a ideia (e a possibilidade) de explodir tudo, de fazer
coisas maravilhosas. (Que me trouxe um paralelo com o fim de “Clube
da luta”, uma reconstrução do mundo a partir das cinzas deste aqui.)

De qualquer modo, você escolheria a jujuba azul ou a vermelha?
Eu escolheria a jujuba vermelha sem titubear. Aliás, creio que já escolhi.
Foi há muito tempo, na adolescência. Escolhi a jujuba do conhecimento em
suas múltiplas formas. Principalmente na forma-filosofia e na forma-arteliteratura, exterminadoras de ilusões. A realidade nunca mais foi a mesma.
Ela se desdobrou em múltiplas realidades, umas fascinantes, outras
ameaçadoras. Por esse motivo, a ideia de uma renovação-revolução
traumática é uma constante em meus romances e contos. Confio que a
natureza ainda dará uma boa surra na espécie humana, antes de restar a
última árvore, o último pássaro.
Sua literatura vai de ficção pós-apocalíptica em “Sozinho no deserto
extremo” até histórias infantis como “Ganhei uma menina!”, passando
por uma série de gêneros. O que prefere escrever, em qual deles se
sente em casa?
Eu me sinto à vontade em todos os gêneros. Exercitar a prosa e também
a poesia, escrever para o público adulto e também para o público jovem faz
parte de meu projeto de autoconhecimento e conhecimento do mundo.
Gosto de resenhar livros e escrever artigos sobre os principais aspectos da
criação literária. Um gênero se completa nos outros: a prosa na poesia, a
teoria na prática etc. De maneira análoga, as outras artes ajudam a
estruturar minha literatura. A música, o cinema e os quadrinhos sempre
foram importantíssimos pra minha sensibilidade criativa.
Como é o seu processo de escrita? Você é um autor de rotina,
planejamento, estrutura, experimentações?
Sou um autor de rotina. Escrevo todos os dias, estudo todos os dias.
Duas décadas de prática fortaleceram essa disciplina. No início, as boas
ideias custavam a aparecer. Era um tormento. Agora elas formam uma fila
insana na porta de casa. Parte do meu trabalho diário consiste em separar
as poucas ótimas ideias da multidão de simples boas ideias e lugares
comuns.
Fiquei muito feliz quando topou enviar um conto à Trasgo. Como
você vê o papel das revistas (como a Trasgo) na divulgação e
diversificação da literatura nacional?
As revistas alternativas, guerrilheiras, sempre estiveram na vanguarda da

arte e da literatura. Elas apresentam em primeira mão as novas poéticas, os
autores e as escolas que o mercado editorial conhecerá somente mais tarde,
às vezes muito mais tarde. Um exemplo muito próximo de mim: o Projeto
Portal, organizado tempos atrás pelo Nelson de Oliveira, contemplou a
ficção científica brasuca, gênero ainda pouco respeitado pelos leitores e pela
crítica especializada. Desejo à revista Trasgo vida longa e próspera. Estou
feliz por fazer parte de sua história.
Em que tem trabalhado? O que podemos esperar de Luiz Bras para
adiante?
Neste exato momento estou trabalhando, com meu alter ego Teo
Adorno, numa HQ intitulada “Teoria do caos”. É um projeto autoral.
Experimental. Trabalhamos apenas com um esboço de roteiro, com umas
anotações bastante subjetivas. Teo vai desenhando sem muito
compromisso, um pouco por dia. Não existe terapia melhor. Somos
colecionadores de espantos.
Para quem deseja conhecer melhor o seu trabalho, quais as suas
recomendações de links e páginas?
O melhor lugar pra encontrar qualquer escritor são seus livros, onde ele
se revela plenamente. Mas, para os detalhes de menor importância
(biografia detalhada, bibliografia, resenhas etc.), basta acessar meu blogue,
ObjetoNãoIdentificado: luizbras.wordpress.com.
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ENTREVISTA: LADY SYBYLLA
Fã e entusiasta da ficção especulativa, especialmente, da
ficção científica. Aprendiz de escritora, bloga há cinco anos no
Momentum Saga. Geógrafa e professora de geografia de
formação, mestra em Ciências, com ênfase em Paleontologia
e Bioestratigrafia. Cadete da frota estelar, lutando para as
mulheres dominarem o mundo.
"Cão 1 está desaparecido" é um conto solitário, ou podemos esperar
mais de Sashi e Becah, seus mechas e políticas duvidosas?
Já existe um conto um pouco maior, falando de Sashi, Becah e de Cão 1,
que foi escrito antes de “Cão 1 está desaparecido”. Eu o coloquei na Amazon
Brasil para um teste do sistema KDP, mas como tenho intenção de colocá-lo
no blog para download, eu pouco divulgo.
De onde surgiu a ideia para o conto e como foi o processo de
construção? Foi escrito rápido ou em partes?
Eu o escrevi em um dia, de uma tacada só! Uma determinada editora me
convidou para fazer parte de uma coletânea de ficção científica um ano
antes e como eu tinha na cabeça o enredo do conto anterior, decidi fazer
algo com os mesmos personagens. No fim, a editora deu pra trás, nunca
mais deu notícia e o conto foi, felizmente, aproveitado pela Trasgo.
Adorei o clima de tensão com a radiação, pilotos mortos ou
semimortos, nanorobôs e, principalmente, a sensação de desolação pós
apocalíptica criada no conto (adoro pós apocalipse!) Você fez um
trabalho de pesquisa para esse conto? Quais as suas referências nele?
Parece que os apocalípses nucleares andam em baixa ultimamente.
Quando comecei a escrever o conto, as cenas do filme “O Exterminador do
Futuro: A Salvação”, me vieram na cabeça (eu tinha assistido o filme na
mesma semana em que escrevi o conto). Cenários pós apocalípticos
também são favoritos meus, acho que é uma desconstrução dos ambientes
urbanos que nós temos e ver tudo isso destruído causa um choque nas
pessoas. Sempre tive medo de radiação, explosões nucleares (acho que é

um efeito colateral de pegar o finalzinho da Guerra Fria), o conto mexe com
isso também.
Abrindo um pouco o leque, sei que você é uma grande consumidora
de ficção científica. Poderia recomendar algumas de suas obras
favoritas?
Ahhh, nossa, tenho tantos livros favoritos. Mas vou listar os cinco que
mais me fizeram pensar, me surpreenderam ou emocionaram:
Só a Terra Permanece, de George Stewart - uma distopia incrível,
emocionante, onde a raça humana quase foi dizimada por uma doença e os
sobreviventes precisam se virar dali em diante. Conta como surgem os
mitos, e como um dos sobreviventes reluta em deixar o conhecimento para
trás. É maravilhoso.
Fahrenheit 451, de Ray Bradbury - um dos meus livros favoritos, pois é
uma contradição intensa sobre livros serem proibidos e queimados. O mais
curioso ainda é que Ray admitiu ter escrito F451 em uma biblioteca. É um
livro que consegue manter sua crítica atual.
Jogos Vorazes, de Suzanne Collins - acho a trilogia incrível, não apenas
por termos uma protagonista feminina, mas pela lógica do sistema imposto
pela Capital, de manter os distritos em seus devidos lugares através de jogos
sangrentos que são mascarados como festas democráticas.
Ancillary Justice, de Ann Lackie - não sei se vai chegar ao Brasil (espero
que sim!), mas o mais incrível da obra é a autora se negar a revelar o gênero
de seus personagens. Além disso, ela usa pronomes de tratamento
femininos para todos eles. He/him são trocados por she/her. Isso causa um
choque de início, mas depois fica sensacional.
Perdido em Marte, de Andy Weir - há muito tempo eu não lia um livro
tão divertido. Mesmo estando em Marte, longe de tudo, o protagonista se
mantém otimista e usa de soluções científicas para poder se manter no
hostil planeta vermelho.
*Nota do Editor: Ancilliary Justice foi anunciado para este ano pela editora Aleph.
Conversamos um pouco no ano passado sobre diversidade na
literatura. Como editor, gostaria de publicar mais obras com
protagonistas femininas, ou escritas por pessoas de (e sobre) minorias,

trazendo outras visões de mundo, que é o grande legado da FC e
Fantasia. Por que você imagina que seja difícil encontrar essa
variedade na FC?
Acho que não existe apenas um motivo. Temos vários problemas. Um
deles é que ficção científica é vista como um gênero literário menor,
marginal, infantil. Fantasia acabou ganhando o mesmo viés, como se fossem
coisas que somente as crianças leem e adultos, para parecerem adultos
cultos, não pudessem ler. Um segundo problema, as editoras tradicionais
dificilmente arriscam uma publicação do gênero. Eles acabam relegados a
editoras menores, com menor expressividade no mercado. Muitas vezes o
vendem como se não fosse FC ou Fantasia. Jogos Vorazes, por exemplo, é
um livro YA, mas não é vendido como uma distopia. Se não formamos
leitores, não podemos formar escritores destes gêneros. Enquanto o cinema
abunda com ficções científica - nem sempre boas - na televisão tivemos uma
queda sensível em séries de space opera, por exemplo. Não temos mais na
grade as séries de Star Trek, ou Battlestar Galactica. Ou seja, muitas vezes os
fãs que consomem são aqueles que já o fazem de longa data. Cativar novos
fãs é necessário.
Como podemos ajudar a reverter esse cenário? Digo, revistas,
editoras, autoras e leitores?
Acho que faltam textos, análises, resenhas mais sérias do que as que são
feitas hoje em dia. Ficção científica, por exemplo, só ganha espaço em
revistas de grande circulação se for um autor conhecido ou um livro que
virou filme. Sinto falta de revistas em bancas tratando do gênero, sinto falta
de editoras lançando obras inéditas - e não fazendo edições de luxo de obras
já manjadas - e lançando autores nacionais, que, em geral, publicam por
editoras pequenas. Muitos fãs de ficção científica se dignam a ler apenas os
clássicos manjados, execrando tudo o que é produzido recentemente. Falta
visão para muita gente ainda.
No que você tem trabalhado? O que podemos esperar para o futuro
da Lady Sybylla?
Eu trabalho com mil textos ao mesmo tempo. rs Tenho contos e livros
pra revisar e colocar pra download no blog. Desisti de procurar editora faz
tempo. Então, eu reviso, faço capa, diagramo... Só que isso leva tempo.

Tenho a intenção de colocar no blog o conto do mesmo universo de “Cão
1 está desaparecido”, chamado Cão de Ares. Além disso, tenho um livro
pronto, chamado Crise em Centauro, que não é do mesmo universo de Cão
1, mas que carece de revisão. Faço tudo aos poucos, mas prefiro ser lida do
que ser (mais) rejeitada por editoras. Recentemente coloquei no blog o
conto Mais Um Dia Glorioso em Tau Ceti!
Quais os caminhos para os leitores que buscam conhecer melhor o
seu trabalho?
Tem o Momentum Saga, meu blog querido: momentumsaga.com. Estou
sempre pelo Twitter @sybylla_ e pela página do blog no Facebook:
fb.com/momentum.saga
Organizei a coletânea Universo Desconstruído, de ficção científica
feminista (a primeira do Brasil!), junto de Aline Valek, e escrevi o conto
Codinome: Electra. Os ebooks são de graça em universodesconstruido.com.
Quem quiser ler meus ebooks, tem também uma página só pra eles. O
download é pago com um compartilhamento nas redes sociais!
momentumsaga.com/p/ebooks-etc.html
Uma última pergunta: de onde surgiu o pseudônimo?
Como eu sou funcionária pública, meus dados estão disponíveis no diário
oficial. Eu não queria essa exposição, então peguei emprestado o nome de
uma personagem minha, de um livro no qual trabalho há muito tempo. Só
que ela é só Sibila. Quando fui criar a conta no Twitter, tentei várias grafias
até chegar a essa aí, toda enfeitada. O Lady veio bem depois, pois um amigo
disse que eu era Lady Sybylla, a Imperatriz da Galáxia. Acabou ficando.

ENTREVISTA: JOSÉ ROBERTO VIEIRA
José Roberto Vieira é autor de fantasia e, no momento,
estuda magia e ocultismo. Ele também acredita que a
literatura pode mudar a mente das pessoas e a
representatividade é importante para fazer a diferença no
mundo. Com um pouco de sorte você pode encontrá-lo em
encontros de RPG, Literatura, Mangás e cultura nerd em geral.
Ele adora tirar fotos com fãs, coelhinhas da playboy e lutadores de MMA.
Seu conto se passa em Nordara, universo de "O Baronato de Shoah",
que conta com dois romances e outros contos. De onde veio a
inspiração para construir esse universo de fantasia steampunk com
tecnologia avançada ?
A ideia original de "O Baronato de Shoah" veio meio que sem querer.
Quando eu estava na faculdade costumava escrever alguns poemas e
distribuir entre meus colegas de sala. Aí, um tempo depois de começar a
ficar com a minha noiva, ela me pediu para escrever algo especial para ela.
Eu tentei na primeira noite e ao invés de um poema eu tive um conto (que é
o capítulo de “O Baronato de Shoah” - A Canção do Silêncio - onde Sehn
encontra a alma de Minerva na cidade fantasma). Na noite seguinte tentei
escrever o poema de novo e.... Acabou saindo outro conto, dessa vez sobre
um cavaleiro "steampunk" que encontrava uma medusa em uma cidade
transformada em pedra.
Depois de um tempo eu percebi que ambos meio que se encaixavam e
que eu podia começar algo novo dessas histórias. No meio dessas pesquisas
acabei conhecendo o Conselho Steampunk de São Paulo e me apaixonando
pela estética. Empolgado com a ideia de criar algo novo com as inspirações
clássicas que eu sempre adorei, comecei a escrever "A Canção do Silêncio" o
primeiro livro da saga "O Baronato de Shoah".
Meu maior problema no processo de criação era o fato de que eu
adorava a fantasia épica tolkeniana, mas ao mesmo tempo queria ver
alguma tecnologia atual no meio das histórias. Eu queria misturar tudo,
fazer um mundo onde magia e tecnologia nunca ficam muito bem divididas,

onde você pode cavalgar um cavalo mecânico para chegar a um castelo
medieval onde será recebido por um duque com braço metálico e espada
mágica. O steampunk casou muito bem com a minha ideia de mundo por
me proporcionar a liberdade criativa que eu precisava.
"O último grito da carne" é um conto que faz parte de uma outra
obra, que está para sair. Pode nos contar um pouco mais sobre ela?
Este conto é parte do livro "Crônicas da Kabalah" que eu comecei a
rascunhar logo após meu segundo livro "A Máquina do Mundo". Conforme
eu escrevia os livros ia percebendo que além do grupo principal, formado
por Sehn e seus companheiros, havia muito mais gente envolvida nas forças
militares do Quinto Império.
Eu pensava muito nas divisões dos X-Men, X-Force, X-Calibur e afins. Eles
são personagens com um mesmo conceito em um mesmo mundo e suas
missões os levam ao extremo.
É a mesma coisa com as equipes de Gears of War (o jogo): você joga com
a equipe principal do "cenário", a equipe do Marcus Fênix, mas ao longo do
jogo vai encontrando diversas outras equipes que estão envolvidas em
missões importantes e que influenciam no mundo.
Temos que lembrar que a Kabalah é o exército de elite do Quinto
Império. Então enquanto A Canção do Silêncio está enfrentando o traidor
conhecido como A Fênix Morta, muitos outros problemas estão acontecendo
pelo mundo: há guerras civis em andamento, tráfico de drogas, questões
diplomáticas, traições, perseguições, alianças, caça a monstros, a lista pode
ser infinita. "Crônicas da Kabalah" serve para mostrar que o mundo de “O
Baronato de Shoah” é vivo e dinâmico.
No conto existe um contraste entre o pensamento científico dos
da'ath, na linha mais racional, com Tantifaxath e Chorozon, que
aparecem no ritual como formas etéreas, quase como deuses. O que
simboliza esse contraponto?
O Quinto Império se baseia no conceito de que os Titãs, criaturas muito
antigas, foram aprisionados por Shoah, o salvador da humanidade, e que
devem permanecer presos por toda eternidade para não voltarem a ser uma
ameaça para Nordara. Os Titãs, como Tantifaxath e Chorozon, são
representações de forças primordiais que enlouqueceram e hoje devem ser

temidos. Mas, para combatê-los, a Kabalah desenvolveu uma série de
técnicas especiais de controle da mente, corpo e espírito, que os colocam
muito acima dos seres humanos "normais".
No caso desse conto o que eu queria mostrar é que a tecnologia dos
da'ath é tão avançada, mas ao mesmo tempo tão misteriosa, que é possível
confundi-la com magia. Na verdade, este é um ponto muito importante de
Nordara: não existe limiar entre magia e tecnologia, este conceito é relativo
em cada reino e tratado de acordo com a cultura de cada povo.
Como é o seu processo de criação do mundo? As estruturas rígidas e
de classes já estão todas montadas e você cria as histórias dentro delas,
ou vai moldando o universo para servir à narrativa?
“O Baronato de Shoah” passou por dois processos: o primeiro foi que eu
criei toda a Kabalah e suas divisões e responsabilidades, para depois pensar
no mundo além das fronteiras do Quinto Império. Este processo deu origem
ao primeiro livro "A Canção do Silêncio", mas me trouxe um problema
grave: como é o mundo além das fronteiras? Quais as raças habitam este
mundo? Como é sua economia e as relações entre os reinos?
Quando parei para pensar nesses detalhes é que me veio a história do
segundo livro "A Máquina do Mundo". Eu passei um tempo rascunhando os
demais reinos e suas características mais marcantes, fazendo comparações,
histórias menores e anotações. Depois eu pensei o seguinte: o que houve no
final de "A Canção do Silêncio" foi grandioso, como uma guerra civil e uma
revolta popular desta magnitude podem influenciar o meu mundo.
Então eu fui pesquisar os eventos que antecederam a Segunda Guerra
Mundial, os massacres de Ruanda, a Ditadura Brasileira, a Primavera Árabe e
a Guerra dos Balcãs. A história humana me deu muito material para futuros
livros e contos. Com base no preceito "como as ações dos meus
personagens influenciaram na história de Nordara?" eu passei a construir
meu mundo, organizá-lo de forma coerente e, até mesmo, dedicar mais
tempo a detalhes dele que o tornaram cada vez mais vivo.
Hoje, por exemplo, enquanto o Quinto Império luta para sobreviver,
regiões mais afastadas, como Ulan Bator entram em disputa territorial com
Hissarlik e derrubam as leis de escravidão instauradas desde o último
século. Aproveitando esta tensão política, os pequenos reinos que foram
anexados por estes impérios pipocam com insurgentes prontos para gritar

por sua liberdade.
Nordara me lembra das séries clássicas de RPG para NES e Super
Nintendo, como os primeiros Final Fantasy. Qual o seu contato com
esses universos, e quais os seus jogos favoritos no estilo?
Nordara foi fortemente influenciado pelos mundos de Final Fantasy,
Phantasy Star e Wild Arms. Este mundo também possui algo de Krynn (o
mundo do Dragonlance) e sua Quinta Era.
É difícil falar de Nordara, porque o mundo mudou muito nos últimos
anos: ele começou como uma colcha de retalhos meio indefinida e copiada
de mundos de videogame e hoje respira sua personalidade própria, caminha
para ter sua economia, diferenças sociais e história.
Dentro da literatura, quais são as suas principais influências e
inspirações?
Tá aí outro tópico difícil: eu me formei em Letras e já estudei fora do país,
então as minhas influências começam nas revistinhas da Turma da Mônica e
viajam até Ismail Kadaré e seu "Abril Despedaçado".
O que eu posso dizer, com certeza, é que minha lista de influências passa
por: Stephen King, Tolkien, Martin, Terry Pratchet, Stephen Pressfield,
Bernard Cornwell, Terry Brooks, Glen Cook, Margareth Weis, Tracy Hickman,
Salvatore, Ítalo Calvino.
O que podemos esperar adiante? Em que tem trabalhado, ou tem
para lançar?
Meu novo trabalho é o terceiro volume de "O Baronato de Shoah",
intitulado "O Emissário do Leste". Depois dele eu pretendo rascunhar um
novo mundo, provavelmente me arriscar no gênero dos super herois, quem
sabe?
Tenho duas ideias em mente e gostaria de trabalhar mais cada uma delas
antes de me adiantar, mas a ideia de ter super herois brasileiros no meio da
Paulista trocando porrada não me sai da cabeça.
Para quem quiser saber mais sobre você, quais os links, caminhos e
indicações?
Eu tenho um blog, que ficou abandonado um tempo, mas vai ser
retomado em abril deste ano: baraozero.wordpress.com.

ENTREVISTA: ZÉ WELLINGTON
Zé Wellington é músico, escritor e roteirista de Sobral, no
Ceará. Nos quadrinhos, foi indicado ao Troféu HQMIX 2010
por Interludio. Em 2014 lançou a graphic novel “Quem Matou
João Ninguém?” pela Editora Draco. Tem ainda participado de
diversas coletâneas e revistas especializadas em literatura
fantástica. É colunista e podcaster do site Iradex.
“Tantruss, dadograme e barbatanas” é um conto em duas camadas.
De um lado, um psicólogo aspirante a escritor frustrado, de outro, um
detetive um pouco decadente. Qual o paralelo entre as duas figuras?
O paralelo principal entre as duas linhas do conto é a frustração de não
se realizar como pessoa. Ambos os personagens buscam encontrar seu
espaço no mundo e tem que lidar com as expectativas das outras pessoas e
suas próprias expectativas.
Como foi o processo de escrever este conto? Como é o seu processo
criativo?
Meu processo criativo é muito simples: definir em algumas sentenças o
que será a história inteira e, em seguida, ampliar estas frases,
transformando em parágrafos (ou páginas, no caso de uma narrativa
maior). Este conto nasceu especificamente das histórias que minha esposa
me contava sobre seus atendimentos psicológicos. Uma, bem específica,
falava de uma paciente que contava em detalhes sua relação com um
príncipe fantasma que lhe visitava esporadicamente. Ouvindo esta história
eu pensei: "não seria legal se isso fosse real?". E tudo começou daí. Outros
elementos foram acrescentados, como a do fã de ficção científica e fantasia
e escritor frustrado, que parecia ser a única pessoa capaz de pensar que
aquilo poderia ser real. Este tipo de personagem já foi pensado vendo a
minha história e a de milhares de outras pessoas que se aventuram na
literatura.
Há um detalhe interessante no conto, a "Revista Scarnio". Existem
planos para criá-la e concorrer com a Trasgo? Como você enxerga as

revistas de contos no Brasil?
Para criar uma revista eu precisaria agora de uma contraparte em outro
universo, como o personagem Octavio... O Zé Wellington deste universo já
não quase não dá conta de escrever, de ser administrador no horário
comercial e ainda de dar atenção necessária para uma esposa, uma filha e
seis gatos. No conto, a Scarnio é uma versão alternativa da Scarium, do
Smonium, da Black Rocket, da Trasgo e de tantas outras revistas que dão
uma oportunidade para escritores iniciantes. Acho que estas publicações,
juntas com as pequenas editoras, têm um papel muito importante na
construção do mercado de literatura (fantástica ou não) no Brasil. Quem
começa precisa de espaço e é difícil uma grande editora ou qualquer veículo
da grande mídia emprestar seu espaço para a primeira vez de alguém. E
sem o iniciante não há o profissional.
Quais são suas principais referências e escritores favoritos?
Eu sou egresso dos quadrinhos. Sempre li literatura, mas quando
comecei a contar histórias eu escolhi as HQs como mídia principal. Sendo
assim as minhas maiores influências vêm de lá: Alan Moore, Neil Gaiman,
Garth Ennis, Will Eisner, Marcelo Quintanilha e muitos outros. Na literatura
meus escritores favoritos são o Rubem Fonseca, o Machado de Assis e o
Stephen King.
Além de escritor, você também é roteirista, com a HQ "Quem Matou
João Ninguém?" lançada pela Draco no ano passado. Qual a diferença
ao escrever para as duas mídias?
A princípio, na concepção da história, são processos até bem parecidos.
Mas na hora de desenvolver a história na literatura você tem um controle
maior e mais facilidades com relação a tempo e espaço. Numa página você
consegue facilmente concentrar, por exemplo, cinquenta anos de história
com algum nível de detalhismo. Nos quadrinhos a história é outra. Há um
exercício constante de narrativa, de escolher o principal destes cinquenta
anos para representar em cinco ou seis quadros. Ao mesmo tempo eu sou
apaixonado pela ideia de cocriar, de trabalhar com outras pessoas. Você
envia um roteiro e sempre é surpreendido pela forma como o desenhista
interpretou aquilo. Se o parceiro for bom há sempre uma grande chance de
ele transformar seu texto em algo ainda melhor.

Em que tem trabalhado, ou para sair? Pode nos adiantar algo?
Ainda nesse semestre lanço também pela Editora Draco a graphic novel
"Steampunk Ladies: Vingança a Vapor". É uma aventura retrofuturista com
duas protagonistas mulheres. Também é minha carta de amor ao gênero
western. Para o segundo semestre estou correndo com um projeto
provisoriamente chamado de "Soccerland", que serão quatro contos em
quadrinhos sobre tolerância escritos em parceria com o roteirista PJ
Brandão. As histórias se passam numa sociedade medieval distópica que
resolve seus problemas através de uma batalha sangrenta que lembra
muito o nosso futebol. Além disso, estou escrevendo meu primeiro livro, que
mistura fantasia e ficção científica, e um livro-jogo nos moldes das clássicas
"aventuras-solo". Gostaria muito de lançar um desses dois ainda este ano.
Quais os links para quem quer saber mais sobre você e suas obras?
Para conhecer meu trabalho basta acessar zewellington.com ou ainda
iradex.net, este último o lugar onde disperso meus sentimentos com relação
à cultura pop em geral.

ENTREVISTA: NUNO VIEGAS
Nuno Viegas é um estudante de nível secundário, natural de
Santa Maria no arquipélago dos Açores. Com uma paixão
pela escrita desde criança e pela ficção científica e fantasia
desde a juventude, aliada a uma paixão pelo mar através da
pesca, mergulho e vela ligeira de competição. Procura seguir
a área da Física a nível universitário.
Qual foi a inspiração, de onde surgiu "Os Mercadores de Gullian"?
Os Mercadores de Gullian surge de um interesse meu pela possibilidade
da existência de Inteligências Artificiais, e em que forma. Originalmente
intitulava-se "Alpha" e debruçava-se sobre a guerra entre os planetas, só
mais tarde e após múltiplas revisões surgiu o drama político-económico que
dá o espírito ao conto, e ainda mais tarde surgem os pilares do final do
conto.
Acabei por adquirir a inspiração ao longo da escrita, penso que o grande
promotor da mudança de espírito terá sido The Forever War de Joe
Haldeman, que estava a ler na altura, e que mantenho tratar-se de um dos
melhores romances de guerra alguma vez escritos.
Tenho que referir também 2001: A Space Odissey, pelo grandioso Arthur
C. Clarke, uma obra prima que nos oferece Hall 9000, a mais marcante IA da
história da Ficção Científica, e que certamente influenciou o espírito do
Alpha.
O conto tem um ar meio space-opera, mais voltado às relações
políticas e comerciais entre os mundos. Quais são suas referências,
autores e livros favoritos a respeito?
Dentro desse espírito focado nas relações político-económicas tenho de
destacar The Space Merchants por Frederik Pohl e Cyril M. Kornbluth, uma
brilhante crítica ao capitalismo que se mantém incrivelmente relevante
atualmente, tive a oportunidade de ler a obra há alguns anos, recomendo-a
vivamente (bem como a sequela The Merchants' War, francamente inferior).
Do Androids Dream of Electric Sheep? pelo mestre Philip K. Dick continua
infelizmente na prateleira, muito por falta de tempo, mas Bladde Runner

influenciou largamente o drama político.
E finalmente, o trabalho do jovem George R. R. Martin, com os contos de
SF que formariam o universo de "The Thousand Worlds", levaram muito a
esse sentimento de space-opera.
Uma das questões-chave no conto é uma lei universal que proíbe de
vincular IAs a armamentos e à guerra. O que acha que poderia
acontecer no futuro do seu conto, com a evolução do Sistema Pessoal?
Deixo algumas dicas quanto ao futuro do Sistema Pessoal no conto. Sem
arruinar demasiado a história, ao oferecer detalhes quanto à natureza dos
SP, penso que o futuro dos SP após o ganho de independência do Alpha não
é muito positivo. O mais certo será uma redução dos SP a assistentes
pessoais, impedido-os de se tornarem verdadeiras IAs. De certa forma,
tornar-se-ão aquilo que os militares afirmavam que estas eram desde o
início.
Você planeja continuar a escrever uma continuação, ou outros
contos no mesmo universo?
Anteriormente, iniciei uma prequela que tratava da criação do Alpha
ainda na Velha Terra. Acabei por abandonar o trabalho simplesmente por
não me parecer correto.
"Os Mercadores de Gullian" é uma história tão completa como planeio
torná-la, considero que os acontecimentos que se seguem são melhores
deixados por contar, assim não planeio escrever uma sequela directa.
No entanto nunca me agradou a ideia de abandonar esse universo,
apercebi-me que, considerando a vastidão do universo, posso criar histórias
completamente distintas em pontos extremamente distantes do universo,
mantendo-me na mesma realidade. Essa será certamente uma opção que
explorarei no futuro.
Temos alguns leitores de Portugal na Trasgo, e agora um autor!
Como é o consumo e escrita de Ficção Científica e Fantasia no país?
Infelizmente, a FC em portugal encontra-se numa letargia imensa, apesar
de alguma editoras publicarem FC estrangeira, e raramente portuguesa, o
mercado simplesmente não é apelativo. A FC não é mainstream desde a
Golden Age, e actualmente, enquanto temos visto uma renovação da
Fantasia, a FC simplesmente não vende. Existe uma comunidade fiel e

reduzida que sobrevive muito à custa dos clássicos e de obras obscuras, mas
falta um público mais largo, e um maior investimento das editoras.
Em termos da escrita, faltam claramente oportunidades para a
publicação de contos através de analogias ou revistas, especialmente
remuneradas. E as editoras raramente arriscam com a publicação de FC
nacional, apesar de publicarem Fantasia de forma relativamente regular.
Infelizmente, reduzirmos-nos ao mercado nacional é de momento
expormos-nos a um fim precoce de carreira, exige-se muitas vezes um
investimento na tradução para outras línguas na procura de oportunidades
de publicação.
O que planeja escrever adiante, em que está trabalhando?
De momento, volto à ficção científica, de uma forma diferente. Estou em
fases precoces de um conto que narra a exploração e tentativa de
colonização de um planeta povoado por seres inteligentes. Acabei por-me
aperceber de um certo paralelismo com a colonização das Américas pelos
espanhóis, especialmente por a civilização do planeta colonizado se
assemelhar a uma forma alienígena dos nossos Maias.
Para quem se interessou pelo seu trabalho, onde pode conhecer
mais? Quais os links?
Podem contactar-me e ter updates no meu trabalho em
nunogcviegas.wordpress.com.

ENTREVISTA: VICTOR BERTAZZO
Victor Bertazzo nasceu em São Paulo, Capital, no dia 11 de
novembro de 1993. Pretende cursar jornalismo, está
atualmente trabalhando como agente de atendimento em
callcenter, e seu sonho é conseguir trabalhar apenas
produzindo conteúdo. Tem três contos publicados pela
Andross Editora: "Cigano", na antologia Névoa; "A Morte da
Grande Besta" e "O Conto do Astronauta", na antologia Utopia.
"O Delírios Atômicos do Professor Freund" traz imagens vívidas e
surreais. Como foi o processo de criá-lo?
Comecei este conto como um desafio. Queria escrever algo longo e
divertido, com imagens vívidas e envolventes. Meu processo criativo muda
de conto para conto, e, neste caso, eu me lembro que não estava inspirado
quando me sentei em frente às folhas em branco com meu lápis grafite na
mão.
Então me forcei a escrever. Parei, pensei no tipo de história que eu queria
contar e lembrei-me de um personagem antigo, que eu já havia usado em
outro conto: o professor Freund. Foi criado em homenagem a um amigo,
Leonardo Freund, professor de biologia. Era um personagem bom. O
professor Freund era um inventor, um homem a frente do seu tempo, que
havia feito inúmeras contribuições para a ciência e para o nosso
entendimento da realidade. Foi pensando no conceito do personagem que
eu tive a ideia: "e se ele enlouquecesse?". Pareceu-me interessante que
justo ele, um profundo estudioso do mecanismo que move o universo,
perdesse a razão. Queria brincar com os estereótipos do cientista maluco,
do gênio criativo, do artista indomável.
Depois, para criar o processo de deterioramento de sua sanidade, escolhi
resgatar um outro personagem antigo: o tubarão com chapéu de festa. Este
personagem surgiu como uma brincadeira, numa conversa casual entre eu e
um amigo. Estávamos pensando que a loucura poderia ser fruto da maldade
de uma entidade que persegue o indivíduo, que distorce o mundo ao redor
da pessoa para jogá-la num labirinto maldito onde todos os caminhos levam

a lugar nenhum. Ao fim desta conversa, tínhamos criado o tubarão.
O professor vai lentamente se afundando na depressão e na loucura.
Quais foram as referências para esse processo de derrocada?
Não tive referências específicas, foi mais um exercício de empatia. Eu
tentava imaginar a situação sob a ótica do professor, e, aos poucos, eu fui
entendendo a tristeza que ele sentia ao perder a sanidade. Me inspirei
levemente em "Fritzcarraldo", e também no José Arcadio Buendía,
personagem de "Cem Anos de Solidão". Para a criação do ambiente me
inspirei nos filmes do expressionismo alemão, onde a distorção do cenário
refletia o psicológico dos personagens.
E de modo mais geral, quais os seus autores favoritos e referências
literárias?
José Saramago e Gabriel García Márquez. José Saramago foi o escritor
que me fez escritor, enquanto García Márquez é minha maior influência em
relação ao estilo. Sem dúvida, hoje eu não seria escritor se não fosse por
esses dois autores.
Como é o seu processo criativo?
Alguns contos caem em minha cabeça como um raio, eu preciso escrevêlos rápido para não perdê-los. Tem outros que precisam de muito trabalho
para sair, concebidos após horas e horas encarando o papel em branco. Às
vezes tenho a ideia para o final e construo a narrativa ao redor disso. Às
vezes a ideia começa com um personagem, uma cena, uma frase. Há contos
que pedem música e há contos pedem silêncio. Varia muito.
No que tem trabalhado? Há algo para sair que possa nos contar?
Este ano quero publicar uma coletânea de contos só minha, intitulada
"Contos do Fim do Mundo". Ainda não sei para onde vou enviar o original,
mas isto são outros quinhentos. Por enquanto estou focando em escrever
os textos.
Quais os links para aqueles que se interessarem pelo seu trabalho?
Possuo dois blogs onde posto meus textos. Os dois andam meio
desatualizados, mas já estou tomando providências para corrigir este erro.
Em um deles, Contos de um Bardo Embriagado

(bardoembriagado.wordpress.com), eu posto textos de fantasia medieval
inspirados em mundos de RPG. No outro, Rabiscos de um Delírio Sem
Remédio (rabiscosdodelirio.blogspot.com.br), eu posto textos de realismo
fantástico mais parecidos com Os Delírios Atômicos do Professor Freund.
Onde eu compro um tubarão com chapéu de festa?
Hahaha, estou vendendo o meu, se você quiser...

Publicidade

Obrigado por ler a sexta edição da Trasgo! Esperamos que tenha gostado.
Conte para um amigo, visite o site trasgo.com.br e ajude-nos a tornar a
revista um pouco mais popular.
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