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Padrim Trasgo: novas recompensas!

EDITORIAL 16
Olá, criaturas da masmorra da Trasgo! Esta é a décima sexta edição,
que encerra o quarto ano dessa nossa querida revista de contos de ficção
científica e fantasia. Para a capa desta edição, que está de tirar o fôlego,
contamos com o ilustrador Jean Milezzi.
Começamos com "Cápsula de Liberdade" de Sandro G. Moura, um
conto brasileiro que retoma a ideia de replicantes numa história intensa.
Em seguida vamos da São Paulo futura para o presente, descobrir o que
acontece quando se é neta de piratas no conto "Mylène", de Anna
Fagundes Martino.
"Rainha das Cinzas", de Bruna Nora, é um conto que retoma a clássica
bruxa má da Fantasia, capaz de destruir reinos inteiros. E se é para manter
o clima de batalha épica, nada melhor do que as espadas de anjo e
demônio se cruzando em "O Capricho dos Deuses", de Carolina
Menegotto.
Em seguida viramos uma esquina mais sombria para ouvir "O Estranho
Caso dos Professores que Assobiavam", de Leonardo Maran Neiva. E
encerramos com o incrível "Revoluções" de Vimala Ananda Jay, um
universo cíclico diferente de tudo o que você já leu.
Esta edição é a primeira que publicamos atrasados. Estamos
trabalhando bastante em projetos pessoais e trabalhando bastante na
Trasgo, e não conseguimos nos organizar para publicar esta edição a
tempo. Em vez de fazer mea culpa, digo que precisamos de ajuda: vamos
abrir uma chamada para acrescentar mais uma pessoa à equipe muito em
breve.
Estivemos ocupados com a Trasgo Ano 1, que já chegou da gráfica e
faremos um lançamento em breve em São Paulo (acompanhe nossas redes
sociais para saber mais!). Também mantemos um podcast com
audiocontos da Trasgo, além de cuidar das recompensas no Padrim, uma
delas um Clube do Livro que entrega um ebook bem bacana todo mês às
madrinhas que apoiam com mais de 12 reais por mês.
Muito obrigado mesmo a todas vocês que acompanham a Trasgo,
colaboram com a gente, seja com o dinheiro que nos permite pagar todas

as autoras, seja com apoio na divulgação, ou mesmo fazendo a leitura das
suas edições favoritas. Cada download e mensagem de apoio que
recebemos é um grande empurrão para continuarmos por aqui, depois de
quatro anos.
Uma ótima leitura!
Rodrigo van Kampen e equipe da Trasgo.
Recadinhos
Assine nossa newsletter com dicas de leitura e escrita:
trasgo.com.br/news
Acompanhe a gente no Twitter ou Facebook.
Ouça os audiocontos e comentários sobre eles no nosso Podcast.
Seja nossa madrinha ou padrinho pelo Padrim!
Você encontra imagens para postar em seu blog em
trasgo.com.br/imprensa.

CÁPSULA DE LIBERDADE
Sandro G. Moura

A

maioria das pessoas não faz a mínima idéia do que é liberdade. Vivi os
últimos anos, dos meus vinte e cinco, com minha família dentro de
um prédio abandonado da megalópole São Paulo. Quarenta
conseguiram fugir naquela noite sete anos atrás, mesmo com todos os
protocolos de segurança. Homens, mulheres, meninos e meninas. Um
bando de clones correndo o mais longe possível do laboratório que nos dá
e tira a vida. Se fome e frio foram nossos primeiros desafios fora do
GenInova, não demorou para aprendermos que precisávamos de mais do
que abrigo e comida.
O GenInova é o fazendeiro cruel das histórias infantis, que pune os
animais desobedientes com dor, muita dor, a mesma que está matando o
Miojo neste momento. Seu grito ecoa por todo prédio.
― Segura ele, Gato, não consigo aplicar a morfina.
― Eu tô tentan… ― Gato é interrompido pelo joelho do Miojo, agora
jorra sangue do nariz para todo lado.
Miojo tá se debatendo tanto na mesa que não consigo parar seu
sofrimento, apenas assisto ele se esticar com as veias do pescoço saltadas.
― Tô aqui ― seguro a mão dele ―, fica calmo, já vou aplicar a morfina.
― Eu tô com medo. ― As lágrimas correm sobre as tatuagens nas
bochechas, a VC.431 na esquerda, feita pelo GenInova, era o seu código do
laboratório, e o grande L na direita, nosso símbolo, nossa marca de
liberdade. Só as crianças não têm.
A vida dos clones no laboratório é de dor e sofrimento, cobaias, objetos
de estudo. Fora dele somos mendigos doentes e esfomeados. Pelo menos,
quando decidimos fugir, nós tomamos as rédeas de nossa vidas. Temos
uma chance de escolher nosso destino.
― Olha pra mim, Miojo. ― Me aproximo do seu rosto, uma troca de
olhar que parte meu coração quando vejo os seus olhos amarelados pela
hepatite. ― Ninguém mais vai te machucar. ― Ele esboça um sorriso no

meio de toda a dor, percebo que quer acariciar meu cabelo azul, mas não
consegue. ― Liberdade aos Iguais, Irmão!
Ele aperta minha mão com tanta força que quase a quebra, uma nova
convulsão começa e sua boca espuma. São minutos que parecem horas,
até seu corpo parar de funcionar. Miojo está livre. A mesa improvisada tem
mais um cadáver de clone. Gato me lança um olhar perdido enquanto
estanca o nariz.
― Desculpa, Safira.
Deixo ele para trás, sei que ninguém aqui tem culpa, minha cabeça tá
latejando e tô ofegante, preciso tirar esse grito preso na minha garganta.
Saio do apartamento sem porta, no estreito corredor a família aguarda na
meia luz, esperando minhas ordens.
― Preparem a despedida.
Abelha e Beija-Flor passam por mim de cabeça baixa, a maioria tem
medo quando estou neste estado. Sabem do que sou capaz.
Atravesso o corredor esperando uma brecha para explodir em fúria.
Como um desejo ao gênio mágico da lâmpada, o motivo vem até mim. A
tela improvisada em um dos apartamentos transmite o programa Vamos
Falar Sobre…, um show de entrevistas transmitido via internet que aborda
os assuntos mais polêmicos do momento. Em qualquer outro dia teria
ignorado esse desperdício de tempo, mas isso mudou assim que ouvi a voz
dela.
Dra. Luzia Almeida, clone LA.157, atual Chefe de Pesquisas Científicas do
GenInova. Ela herdou o nome da sua antecessora e matriz genética. A atual
Dra Luiza é uma das responsáveis pela forma que os clones são tratados. A
criatura mais sem empatia do universo, que nem percebe que ela mesma é
propriedade do GenInova, como todos nós. A vejo dando entrevista com
seu sorriso esnobe, roupas elegantes e aparência saudável, enquanto
Miojo jaz pálido num prédio abandonado e fedendo a mijo, sua boca
espumante da doença.
― Mas, doutora, o quanto eles sofrem? ― pergunta a Jornalista.
― Não mais do que o necessário ― responde a cretina.
Pego a barra de ferro mais próxima e me atiro pra cima da tela.
― EU VOU TE MATAR! FILHA DA PUTA! DESGRAÇADA! PEDAÇO DE
MERDA AMBULANTE!
Os gritos e xingamentos duram até não ter mais nada para destruir. A

tela, o único lazer que tínhamos, agora é um amontoado de plástico, vidro
e circuitos. E pior, fiz isso na frente dos mais jovens da família, Girassol e
Valente, de sete anos e que, graças a mim, choram assustados. Demorou
um pouco para ouvi-los. Só parei quando percebi o estado dos dois.
― Satisfeita agora, Safira? ― Abelha voltou correndo porque se
assustou com os barulhos, ela os abraça rapidamente e os leva para outro
apartamento, sempre com o tom manso e apaziguador.
Atrás da tela que destruí tinha uma pichação tão descascada quanto a
parede. O choro é grátis!!! Minha respiração fica pesada, as pernas
amolecem, começo a soluçar e então as lágrimas jorram. Fico sozinha por
um tempo, gemendo da minha alma dilacerada até Fortaleza aparecer.
Primeiro ele me tira do chão e me põe no sofá, então começa a tirar os
cacos de vidros do meu joelho. Com as feridas limpas, ele me abraça,
pressionando meu rosto contra seu peito largo. Aproveito o momento para
soltar os urros de ódio que habitam meu coração.
Quando me acalmo, meu corpulento amigo me ajuda a deitar no sofá,
acaricia meus cabelos azuis brilhantes enquanto me abraça, e por um
momento nossos corpos parecem apenas um, até porque nossa pele tem o
mesmo tom moreno.
― Safira ― diz Fortaleza depois de um tempo ―, uma pedra linda e
preciosa como você! Foi por isso que escolheu esse nome?
― Eu só gosto da cor, por isso pinto o cabelo de azul.
Ele ri e fica ao meu lado. Os olhos pesam até que finalmente apago.
Queria dormir pra sempre, que nem o Miojo e tantos outros antes dele.
Não aguento mais assistir impotente a morte dos meus irmãos. Porém
uma minúscula e magricela clone me faz despertar. É Girassol, ela escolheu
seu nome por causa do cabelo loiro e porque adora os dias de verão. Ela
procura uma boneca de trapos velhos que Abelha fez para ela. Ainda existe
uma mágica esperança tanto nela quanto na Valente, algo que eu e os
outros adultos jamais teríamos. Conseguimos libertá-las ainda bebês,
antes de sofrerem com agulhas, procedimentos dolorosos e testes
científicos.
Abro os olhos devagar e a vejo fuçando numa pilha de roupas. Assim
que acha a boneca, ela se vira pra sair, mas congela quando me vê
olhando. Estendo a mão oferecendo (e pedindo) carinho. A relutante
menina aceita. Lentamente a trago para se deitar comigo e a abraço.

― Me desculpe ― sussurro em seu ouvido. Ela acena com a cabeça.
Crianças são maravilhosas, entendo porque Abelha prefere passar mais
tempo com elas.
― Safira ― ela diz depois de um tempo ―, vai acontecer com a gente o
mesmo que aconteceu com Miojo e os outros?
Hesito em dar a resposta, minhas opções são poucas. Ou minto e
preservo sua inocência, ou digo a verdade e destruo tudo que a faz ser
umas das coisas mais belas que temos.
Escolho o meio termo.
― Girassol, eu vou fazer tudo que puder pra nenhuma coisa ruim
acontecer com você. ― Uma promessa que eu poderia cumprir.
Ficamos em silêncio até Abelha aparecer e nos chamar para a
despedida do Miojo. Nosso ritual não chega nem aos pés das grandes
cerimônias que já vimos pela rede, não mesmo, porém seu significado faz
com que ele seja mais importante de qualquer enterro de presidente.
Subimos para o terraço do prédio, todos estão lá, quinze clones adultos
e seis crianças num círculo em torno do corpo do Miojo enrolado com um
pano branco. Dezenove já sucumbiram desde de que fugimos. Como sou a
líder da família, eu conduzo a despedida.
― Irmãos e irmãs, hoje os olhos de mais um irmão se fecharam para
nunca mais abrirem. Miojo, nascido contra a vontade e escravizado como
VC.431, agora nenhum facínora usará o seu corpo. Agora, não há mais dor,
mas sua luz se foi. Liberdade aos iguais.
Sempre me esforço para não deixar os outros verem meu choro nas
despedidas, um bom truque é olhar para cima na hora que estou quase
chorando. Outro dia, Saci até perguntou se procuro Deus quando faço isso.
Ri tão alto que ele nunca mais tocou no assunto.
A despedida prossegue com cada um indo até o Miojo, sussurrando
uma lembrança junto ao seu ouvido como se fosse um segredo. Algumas
boas, outras nem tanto. Como de costume sou a última. Enquanto isso, Luz
faz o grafite no Mural do Irmãos, cada um que se foi tem seu símbolo
desenhado. Borboleta, Cão, Nuvem, B-boy e tantos outros agora ganham
companhia, uma cumbuca com um par de hashis e um miojo soltando
fumaça. Luz desenha tão bem, seria tão bom se o mundo pudesse
reconhecer arte.
Me distraio e não percebo que todos já fizeram sua despedida, e apenas

aguardam minha vez. Fortaleza chama minha atenção coçando a garganta
e faço minha parte, vou até Miojo e repito em seu ouvido o que disse aos
demais irmãos que já partiram: “Eu ainda não sei como, mas a desgraçada
vai pagar por todo mal que nos fez”.
Me afasto em silêncio e então Fortaleza faz sua parte, pega o corpo de
Miojo, põe em seu ombro e o leva pelo caminho improvisado até a
chaminé da central de lixo próxima ao prédio que moramos. Quando o
calor começa a aumentar, Fortaleza joga Miojo chaminé abaixo e as
chamas consomem seu corpo junto com o lixo dos consumistas. Adoraria
dar uma despedida menos atroz aos meus irmãos, só que não podemos
nos dar ao luxo de sermos rastreados pelo GenInova, assim não pode
sobrar nada dos nossos corpos.
O sol já some no horizonte quando a cerimônia acaba e cada um volta
para seu quarto. Eu espero Fortaleza, preciso de companhia esta noite, tô
muito irritada pra transar, apenas quero ter um pouco de carinho e
provavelmente ele também.
De todos os irmãos, Fortaleza é a quem sou mais ligada, passamos a
maior parte da vida juntos no laboratório, mas em lados opostos.
Enquanto eu era objeto de estudo, ele era guarda, condicionado a não ter
empatia pelos demais clones. Quando estávamos fugindo do GenInova, ele
podia escolher entre nos matar ou fugir conosco. Não preciso dizer que se
não fosse por ele não teríamos fugido. Na verdade, nem teríamos
sobrevivido tanto tempo, já que ele conhece bem os procedimentos do
GenInova e sabe nos manter invisíveis.
Apenas o espero na porta que sai do terraço enquanto o vejo atravessar
de um prédio a outro por tábuas, morrendo de medo de uma delas
quebrar com o grandalhão. Penso no dia cagado que estou tendo e perder
Fortaleza, definitivamente, seria o fundo do poço. O desgraçado não cai da
tábua e ainda me dá um sorriso pretensioso. Tá se achando demais. Ri da
minha cara, se diverte com minha preocupação, até que sua feição muda e
ele leva a mão ao lado direito do corpo. As coisas vão de bem à merda,
Fortaleza de repente esguicha um jato de vômito amarelado com sangue
no chão do terraço.
Enquanto corro em sua direção, caio em prantos, cansada de perder
quem amo.

Não faço a mínima ideia de onde estou, parece o corredor da nossa
casa, com pichações e abandono, mas não tenho certeza, está escuro
demais. Tateando a parede sigo em frente, tropeço algumas vezes até ver
uma luz fraca. Sem muita escolha sigo até ela. A claridade enfim revela
algo pra mim, o Mural dos Irmãos. Passo a mão sobre cada um dos grafites
de todos que se foram e percebo alguns novos. Os desenhos são um
girassol e uma fortaleza medieval. Entro em pânico, passo a mão tentando
apagá-los mas continuam lá. Olho minhas mãos e estão vermelhas, o
cheiro é de sangue, sangue que começa a escorrer de todos os grafites.
Tento gritar mas não consigo. O sangue inunda o lugar e cobre meu corpo
e então… eu acordo.
Estou na enfermaria, dormindo sentada ao lado de Fortaleza.
Por um momento, respiro aliviada, foi apenas um pesadelo. Então me
lembro que o fígado dele já está começando a ir pro saco.
― Seu cuzão, por que não me disse nada? ― digo em seu ouvido, ele
abre os olhos lentamente.
― Safira… ― Ele tenta responder mas eu não deixo.
― Vômitos com sangue são sintomas avançados. ― Me controlo pra
não arrebentar a cara dele. ― Que merda você tem na cabeça?
― E ser mais um peso? Mais uma dor de cabeça? Eu vejo o mundo
caindo nos seus ombros e vejo sua cara de medo com o peso dele.
Minha mão fechada rapidamente encontra com a boca dele. Um soco é
pouco perto do que ele merece.
― Muito bem, que bonzinho você é. Agora sem o tratamento que devia
ter começado há mais de um ano, você vai morrer em dois meses, seu
idiota ― eu esmurro seu peito ―, ao invés de ficar aqui e me ajudar.
Fortaleza apenas encara minhas lágrimas, provavelmente meus socos
mal fizeram cócegas, ainda assim eu continuo. Ele faz uma tentativa de
enxugar meu choro e eu explodo.
― Se eu carrego o mundo em minhas costas, foi por escolha minha; e
se qualquer um disser que não aguento, eu arrebento no meio.
Saio furiosa da enfermaria e ainda escuto o cuzão rindo, às vezes ele me
chama de Tempestade Azul, eu fico puta quando ele me chama assim, mais
ainda por ele dizer que é por isso que tem razão.

A noite custa a passar, fico olhando para o teto ao invés de dormir. Não
deveria ter problemas pra isso, passei duas noites do lado da cama do
Fortaleza, além do desconforto tinha os pesadelos. Eu deveria estar
capotada agora, de tal forma que se o prédio caísse eu não acordaria. Só
que não durmo, minha cabeça está a milhão. Dezenove já morreram e eu
sou a líder da família. Tenho que protegê-los e não simplesmente assistir
enquanto morrem.
Que merda eu faço?
Não sabemos o que temos e nem como tratar, o laboratório guarda
esse segredo a sete chaves. Invadir o laboratório: suicídio. Procurar um
médico: arriscado. Da última vez que tentamos isso, os guardas do
GenInova apareceram e quase nos pegaram. Precisamos das cápsulas fora
do laboratório, entretanto as que saem para clones vendidos para outros
fins são em quantidades muito pequenas, além de ser arriscado. Que
merda eu faço?
Passo a noite em claro e a única solução que encontro é a mais idiota e
covarde possível, monitorar e aguardar. Temos uma pequena rede de
contatos que nos fornecem algumas informações sobre o laboratório,
assim sabemos se estão de olho em nós. Precisamos de um pouco mais do
que um Eles estão indo, saia daí. A dúvida é quanto isso vai nos custar.

Já faz duas semanas e tudo que temos é silêncio. Fortaleza saiu da
cama, os poucos remédios que temos tiram a dor e só. A maioria da família
toma café da manhã em um grande salão que improvisamos de cozinha,
Valente e Girassol ainda me evitam, ficando do outro lado do salão, talvez
porque ainda estou com a mesma cara de feia de alguém que está prestes
a explodir, igual ao dia em que destruí a tela de projeção.
Não culpo ninguém por me excluir. Na verdade, prefiro assim, sempre
preferi. Quanto mais distante, menos dói quando morrem. Me aproximei
demais de Fortaleza e agora sofro todas as noites por ele. Desgraçado
mentiroso!
Beija-Flor chega correndo como sempre, nunca vi este tipo de pássaro,
só em antigos vídeos, dizem que estão praticamente extintos. Pelo pouco

que sei, são muito parecidos com nossa irmã: pequenos, ágeis, coloridos e
lindos, vai ver é por isso que ela escolheu esse nome. Ela vem até mim,
ofegante, deve ter subido todos os quinze andares do prédio na maior
pressa.
— Safira ― gotas de suor escorrem do seu rosto ―, mensagem urgente
dos informantes.
Ela me entrega um pequeno pacote, uma mapa dobrado com ruas e
avenidas traçadas em rotas, uma foto impressa de uma van com data e
horário e a frase A solução dos seus problemas. A van parece um dos
veículos com condução computadorizada, com apenas assentos de
passageiros, sem volante, sem painel. Acontece que elas podem ser
customizadas para atender qualquer necessidade, colocando hack de
armas, armários e qualquer outra coisa. Mostro para Fortaleza, que
memoriza o que pode e me devolve.
— Beija-Flor, preciso de papel e caneta.
Ela tira ambos do bolso, já me conhece, sabe que não confio em
qualquer aparelho que possa ter localizador, além de que pequenos
rastreadores também podem ser inseridos em folhas de papel, por isso
anoto tudo que preciso e devolvo o pacote à minha ligeira irmã que parte
depressa. Não preciso dizer nada, ela sabe o que fazer: correr dez quadras
e destruir o pacote.
Me levanto e percebo que todos no salão me observam.
— Conselho geral, reunião em 10 minutos.
A solução dos seus problemas.
Não faço ideia de que merda isso significa, preciso entender e preciso
de ajuda, só as nossas cabeças juntas podem decidir o que faremos. Se
atacarmos, alguém pode morrer e não vou tomar essa decisão sozinha.
Doze dos quinze adultos de nossa família chegam à sala de jogos, nos
reunimos ao redor da mesa de sinuca detonada, sem carpete e caçapas.
Fazer o quê? É nossa maior mesa. Abelha está com as crianças, Beija-Flor
foi destruir o pacote e Caboclo está de vigia. Eu tomo meu lugar na
cabeceira, Fortaleza ao meu lado, os demais circundam a mesa, Gato, Luz,
Maribondo, Saci, Fantasma, Curupira, Carlota, Sabiá, Pintado e Onça.
― Bom dia, irmãos e irmãs, hoje recebi uma informação que quero
discutir com vocês. ― Eles me olham apáticos, nunca fui boa em conversar
com eles, não sou a mais legal da família, nem preciso ser, faço o que

tenho que fazer e todo mundo sabe que é para o bem deles. ― Acionei
nossa rede de informantes dentro do laboratório. Ficar sem a cápsula está
nos matando. Morremos em uma maca berrando. Precisamos resolver
isso. E hoje veio uma resposta.
― Que resposta foi essa? ― Carlota sempre foi a primeira a se
posicionar, tem iniciativa, mas sempre evita as lutas.
― Daqui a três dias um dos veículos do laboratório estará
transportando algo que nosso informante só definiu como A solução dos
seus problemas.
― E? ― Carlota quer mais, sempre quer mais.
― Temos todos os detalhes do veículo, rota, data e hora. Só que não
sabemos o que tem dentro.
― Tá, então você quer atacar esse veículo sem nem saber se o que tem
dentro vale ou não o risco? ― Carlota solta o seu sorriso irônico. Ela anda
vai ficar sem dentes.
― Eu não quero nada, a família é quem quer as coisas e só faremos o
que a família decidir. ― Tiro o sorriso da cara dela, então é minha vez de
sorrir, a babaca só virou a cara.
Fortaleza interrompe a discussão focando no que interessa.
― O veículo é uma van automatizada, customizada, preta, sem portas
laterais, com janelas pequenas e escotilhas para colocar os canos das
armas pra fora. É uma das vans blindadas dos GenInova. ― Fortaleza coloca
a mão no queixo e fica em silêncio por alguns instantes. ― Essas vans têm
assentos laterais para tropas, cabem até 8 guardas totalmente equipados,
e elas não tem a refrigeração para transportar os produtos químicos do
laboratório, são usadas apenas para os esquadrões.
― E por que raios nossos informantes mandariam a foto da van dos
guardas pra gente? ― Maribondo é o irônico da turma. ― A solução é fazer
a gente morrer mais rápido?
Fortaleza permanece pensativo e nós ficamos em silêncio. Da família, só
ele conhece a forma do laboratório operar.
― Houve uma vez ― ele quebra o silêncio ―, que usamos esse tipo van
para transportar uma clone do laboratório até o aeroporto de Congonhas.
― Que fim levou essa coitada? ― diz Luz com tristeza na voz.
― Ela foi dada de presente a um político, como escrava sexual. ―
Fortaleza tem um lado obscuro e uma culpa imensa que ele carrega por ter

feito parte de um sistema que trata humanos como propriedade. Coloco a
mão em seu ombro, da mesma forma que já fiz várias vezes. Seu olhar
sabe o que meu gesto significa, ainda assim este é um sentimento que ele
jamais vai abandonar. ― Qual a rota que eles vão usar?
― Partem da sede em Sorocaba pela Rodovia Castelo Branco, entram
em São Paulo pela Marginal Pinheiros e por fim pegam a Avenida dos
Bandeirantes até o aeroporto de Congonhas. Você acha que é possível eles
estarem transportando um clone?
― É bem provável.
― Dependendo do tipo de clone que os desgraçados estão
transportando ― diz Fantasma ―, podemos pedir um bom resgate.
― Nós somos clones, cabeção. ― Onça é outra irmã bem direta. ― Eles
não vão pagar um resgate quando podem fazer outros de nós.
― O informante disse que essa seria a solução dos nossos problemas ―
diz Curupira, o mais velho e ponderado de todos. ― Que tipo de clone eles
podem transportar que vai nos ajudar?
A pergunta do milhão de reais que eu não sei responder, essa van era
um grande Kinder Ovo. Só vamos saber se o que tem dentro é bom ou
uma merda quando abrirmos.
― Vamos fazer isso ou não? ― Carlota é inquisitória, e timidamente
todos concordaram em atacar. ― Fortaleza, a gente consegue parar e abrir
a van?
― Abrir a blindagem não é impossível, eu tenho algumas coisas que vão
derreter ela fácil, fácil, o maior problema é parar. ― Quando ele diz isso,
meu estômago gela. Se algo o preocupa, o negócio é sério. ― O software
de condução da van é um programa bem restrito, de uso exclusivo de
guardas presidenciais, pode ir do modo Condução Normal à modo
Combate em menos de um segundo. Se qualquer pessoa parar na frente
dela armado, pum! É atropelado. Ele reage rápido e de forma agressiva. Em
uma grande avenida é muito difícil pará-lo. Temos que considerar a van
como um combatente.
― O que podemos fazer, então? ― pergunto.
Fortaleza volta a pôr a mão no queixo, depois de muito pensar começa
a pegar entulhos e qualquer outra coisa que encontra, também encontra
um carrinho de brinquedo que depois poderá ir para um dos meninos, mas
que por enquanto era a nossa Van.

Ele tinha um plano, e se seguíssemos direito, tudo ficaria bem.

Os três dias passam voando e já é a madrugada do ataque à van. Antes
de sair de casa vou até o Mural dos Irmãos e rezo, não para Deus, nem sei
se existe um. Rezo para nossos irmãos e irmãs que já partiram, peço ajuda
para trazer todo mundo vivo de volta.
Mandamos Abelha, Curupira, Luz, Carlota e Caboclo levarem as crianças
para outro esconderijo, um novo que nenhum dos combatentes conheça,
assim não tem o risco de entregarmos nossa família. Comigo ficam só os
combatentes e Fortaleza, o que nos faz perigosos.
As coisas começam simples, Fantasma opera seus brinquedos
eletrônicos para monitorar a movimentação da van. A nossa ação começa
quando ela entra em São Paulo, seguindo pela Marginal Pinheiros. BeijaFlor e Saci usam nossos contatos políticos para organizar uma
manifestação, o tempo tem que ser preciso para que o trânsito se forme e
o sistema de condução desvie para a rota que queremos. Esta parte é
perfeita, uma manifestação de luta por moradia gera um
congestionamento rápido impedindo a passagem de qualquer veículo. A
programação da van considera um risco ficar parado, então ela
rapidamente desvia o caminho traçando uma nova rota. Ao invés de pegar
o acesso direto para a Avenida dos Bandeirantes, ela terá que atravessar o
bairro do Itaim Bibi, onde esperávamos.
Se tentássemos hackear algum sistema do GenInova ou da van,
certamente seríamos descobertos, por isso agimos de outra forma. Havia
muitas rotas práticas e rápidas para o aeroporto, então Fantasma passou
os últimos três dias dizendo aos sistemas de GPS que a segunda rota mais
rápida é a estreita Rua Tabapuã, onde armamos nossa emboscada.
Espalhados pelos prédios da esquina da Rua Tabapuã com a Rua João
Cachoeira estamos eu, Fortaleza, Sabiá, Fantasma, Onça, Gato, Pintado e
Maribondo. Sozinha na minha esquina, sinto a mão suando, um erro meu e
alguém morre. Fico ofegante. Olho para Fortaleza no prédio do outro lado
da rua, ele é um clone criado para o combate, nessas horas ele fica frio
como se tudo que existisse fosse sua missão. Uma última missão.

Caralho, como eu queria ter essa frieza.
Fico tão distraída que quase perco seu sinal, então ele repete pra ter
certeza que vi. Aceno para ele de volta, confirmando o comando.
Escolhemos este ponto de ataque porque o movimento aqui é
praticamente nulo de madrugada. No início do século XXI, ainda havia
bares e moradores por aqui, hoje são basicamente escritórios e lojas, um
lugar deserto de madrugada, perfeito.
O motor elétrico da van não faz nenhum barulho, mas posso escutar o
atrito da borracha com o asfalto.
Respiro fundo, seguro meu rifle e saio do esconderijo.
Do alto do prédio, disparo contra a van, as rajadas não provocam
grandes danos na blindagem, mas essa não era nossa intenção. Como
Fortaleza disse, o sistema motorista da van reage rápido, sai da rua
Tabapuã e realiza sua única opção: entrar na Rua João Cachoeira. Onde
está a verdadeira armadilha.
Dez metros após virar a esquina, a van detecta os estrepes posicionados
no meio da rua, porém sua inércia é grande e o tempo de resposta não é
suficiente. Os pneus da van são dilacerados pelas setas metálicas presas ao
chão, e ela se arrasta pela rua com dificuldades. Os três guardas dentro da
van se preparam para o ataque, colocando os canos dos seus rifles nas
escotilhas. Mas também estávamos prontos para isso. Gato, Onça e
Maribondo disparam morteiros contra as escotilhas, que, ao explodirem,
danificam uma parte da blindagem e destroem as armas pesadas dos
guardas.
Nosso ataque surpresa nos deu uma vantagem! Porém isso ainda não é
uma vitória. A van bate na calçada e ativa o modo de defesa, segundo
Fortaleza agora ela deve estar mandando um sinal de emergência e se
lacrando por completo.
Pintado, Sabiá e Fantasma podem se aproximar do veículo sem grandes
riscos, é preciso hackear pra desativar o alarme. Fortaleza vai atrás com o
enorme tonel de plástico que trouxe, ele disse que era melhor ninguém
saber o que tinha lá dentro, eu acredito nele. A missão está fácil… fácil até
demais.
Eles conseguem chegar bem perto. Assim que Fantasma dá o sinal de
que a comunicação da van foi cortada, Fortaleza começa a jogar o líquido
espesso na porta do veículo blindado. O cheiro que sobe é tão azedo que

arde todo o nariz e nos faz tossir, meus olhos ardem muito rápido apesar
de eu estar longe da van. A equipe de ataque se arrasta para longe.
Pintado até vomita. Além do cheiro, fumaça branca cobre tudo ao redor.
Recuamos o máximo possível.
― Parabéns, idiota! ― disse a Fortaleza. ― Você acabou de matar nosso
alvo.
― Eles têm máscaras lá dentro.
Não discuto, não durante a missão. É uma péssima hora para isso.
Depois quebrarei o nariz dele.
A fumaça diminui e temos um vislumbre da porta traseira da van
caindo, está quase acabando. Fortaleza toma a frente com o rifle apontado.
― Irmãos ― diz ele aos clones dentro da van. Diferente dos outros
membros dafamília, ele é um guarda, e o único que não os odeia ―, nós
somos iguais, somos todos escravos do laboratório. Rendam-se e serão
tratados com respeito e dignidade.
A compaixão de Fortaleza pelos guardas é justificável, são clones, iguais
a nós, vítimas iguais a nós. Só que o propósito da sua “fabricação” é bem
diferente do nosso. Sofrem condicionamento desde a infância para matar
qualquer um que se opor ao GenInova.
Não dá pra dialogar com eles.
Queria tanto que Fortaleza entendesse isso.
Antes que possamos perceber, uma rajada de rifle parte de dentro da
van atravessando o corpo de Fortaleza. O mundo pra mim deixa de existir.
A única coisa que me importo é com o seu corpo caindo. Um eco distante
grita comigo, não consigo entender e não ligo. Vejo Fortaleza cuspir
sangue enquanto tenta respirar, até que sinto alguém me agarrando e me
levando ao chão.
― Porra, Safira, volta pra realidade! ― Onça grita comigo enquanto
mantém minha cabeça baixa, um tiroteio se formou e eu nem me dei
conta.
Ele me arrasta para dentro de um prédio, nos protegendo dos tiros. Fico
ofegante, as paredes estão se fechando ao meu redor e tudo que vejo
começa a escurecer. Fico repetindo baixo, fudeu fudeu fudeu fudeu, até
Onça me dar um tapa. Isso me faz voltar um pouco para os eixos, sair do
estado de pânico. Só pra perceber que realmente estávamos fodidos.
Fomos muito burros, não pensamos nem por um instante que o

GenInova poderia ter mudado um pouco as formas de fazer as coisas
nesses últimos anos. Ah sim, eles investiram mais na equipe de guardas,
compraram armas mais modernas e armaduras táticas. Agora podem nos
ver por trás das paredes e atirar projéteis capazes de perfurar concreto.
Inutilmente, Pintado e Sabiá se escondem dentro de uma loja, os três
guardas apenas observam os seus espectros, miram, disparam, a parede
grossa fica toda esburacada. Tudo que vemos dos nossos irmãos é seu
sangue, em quantidade suficiente para saber que não sobreviveram.
Onça sinaliza para Gato e Maribondo se esconderem e, com o lança
morteiro, ataca um dos guardas pelas costas. O morteiro causa um rombo
na armadura tática, um já foi, os outros dois são lançados para longe. Onça
demora a recarregar o lança morteiro, tempo suficiente para o guarda
conseguir mirar em sua direção. Para a sorte dela, Fantasma atira com sua
pistola no capacete do guarda, não causa dano algum, porém desvia seu
olhar. O hacker procura cobertura, não percebendo que é um esforço
inútil.
O guarda se prepara para atirar em Fantasma. Quando saio do meu
estado catatônico, Gato joga seu lança morteiro para mim do alto do
prédio. Preparo, miro e atiro. O morteiro explode no pescoço do guarda,
decapitando-o. Eu não me preocupei em me proteger, esqueci que havia
um terceiro guarda e que esse apontava para mim.
Sinto algo acertando minha perna direita e perco o equilíbrio, só depois
de alguns segundos a dor se torna insuportável. Urro desesperada, o tiro
de rifle atravessou minha coxa. Esguichos vermelhos e encorpados jorram
pela ferida, fico tonta e então tudo escurece de novo.

A claridade me incomoda e faz com que eu abra os olhos. Demora até
eu estar consciente e perceber o que acontece ao meu redor. A sala que
estou é familiar, só que ao mesmo tempo diferente. Sei lá, parece algum
lugar que eu já tenha visto, só que mais limpo. Parece tanto a enfermaria, a
mesma que Miojo e tantos outros morreram.
― Bom dia ― diz o completo estranho. ― Finalmente acordou a famosa
Safira. ― Me sinto tonta e sem paciência, mais um pouco e vou mandar

esse cara tomar no cu, mas as palavras não saem. ― Todo mundo ficou
preocupado aqui, você dormiu por seis dias. Ah sim, antes que eu esqueça,
uma garotinha deixou isso pra você ― era a boneca da Girassol. ― Quero
muito agradecer o que vocês fizeram por mim. Obrigado, de verdade!
Puta que pariu, que falastrão irritante. Me esforço para entender onde
estou e ele fala como se eu fosse a pessoa totalmente por dentro do
assunto. Tem algo errado, alguma coisa nesse cara que é familiar.
― Quem é você? ― Minhas únicas palavras, da forma mais embriagada
possível.
― Bom, o nome que me deram é LA.156, mas eu prefiro Luiz.
Um clone? Ele não tem tatuagem na bochecha, todos os clones têm seu
código marcado. Todos menos um, o clone masculino da Dra Luiza, a
maldita que fundou o laboratório e foi sucedida por outra clone sua, a
LA.157, ele até tem os mesmos traços que ela, parecem irmãos…
― Você! ― Tento me levantar da cama com pressa. ― O preferido da
maldita.
Quero matar ele. Salto da cama e minha perna direita dói, não consigo
sustentar meu peso e só não vou ao chão por que Luiz me segura. Me
esforço para agarrar seu pescoço e ele apenas se contorce para fugir das
minhas mãos enquanto me põe na cama.
― Se quer me matar, tudo bem, Safira. Só sugiro que você espere sua
perna cicatrizar, ou você tem alguém aqui que saiba suturar uma artéria?
― Desgraçado, o que você tá fazendo aqui?
― Já disse, vocês me resgataram do laboratório. ― Faço uma cara de
consternada que ele se vê obrigado a explicar. ― Quando LA.157 assumiu
as funções da Dra Luiza, eu fui preso no subterrâneo do laboratório.
Algumas semanas atrás eu consegui vazar para a imprensa algumas
informações bem prejudiciais ao GenInova. Eles iam me isolar em outra
instalação até decidir o que fazer comigo.
― Por quê um clone de uma velha escrota não foi morto no ato?
― Ah minha cara, esta mente aqui ― ele bate com o dedo na própria
cabeça ―, sabe muita coisa, alguns segredos sobre o processo de
clonagem, segredos que só a Dra Luiza sabia. Inclusive da fabricação da
cápsula.
― Filho da Puta! Você faz ideia de quanto nós sofremos por causa desta
merda? Quanta gente morreu por não tomar isso?

Ele fica calado, com uma cara de cu que me dá vontade de pular nele.
― Eu não posso mudar o passado, Safira, porém escolho meu presente
e construo meu futuro. Tome. ― Luiz me passa um copinho com seis
comprimidos coloridos e um pouco de água. ― Este coquetel substitui a
cápsula, só que provoca danos ao estômago. Vou demorar um tempo para
reproduzir a fórmula, isso vai segurar as pontas.
Encaro Luiz com a boca cheia de comprimidos. Engulo todos de uma
vez, quase engasgo no processo, ele ri.
― Podemos ser grandes amigos se você quiser. ― O desgraçado é
petulante mesmo, já tá se sentindo o dono do pedaço. ― Temos pelo
menos um inimigo em comum.
Desconverso para ver se ele fica menos petulante. Pergunto se ele pode
reverter o caso do Fortaleza, sua resposta é um olhar cabisbaixo. Sem dizer
nada Luiz sai da sala e volta com Abelha, ela lança um olhar triste para mim
e me abraça.
Abelha me traz ao Mural dos Irmãos, onde vejo em silêncio os três novos
desenhos no mural: Um pintado, um sabiá e uma fortaleza medieval. Sento
no chão e choro com a mão sobre a fortaleza, pensando em todas as
brigas e discussões que tivemos. Como poderia ter feito as coisas de forma
diferente. De como eu poderia ter evitado sua morte.
Com a ajuda de Luiz poderemos seguir a nossa vida, bem longe do
GenInova. Entretanto, o laboratório seguirá matando clones dia após dia e
somos alguns dos poucos interessados em mudar isso.
― Eles vão cair, meu amigo! ― Só consigo pensar no sorriso de
Fortaleza. ― Nem que seja a última coisa que eu faça. Eles vão cair bonito!
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orque é isso o que acontece quando você tem piratas na família: você
acaba herdando todo tipo de tranqueira quando eles morrem.
E pra explicar? Eu já desisti. Digo que o pessoal serviu na Marinha
e pronto, é menos problema. Porque é aquilo: você fala de pirata hoje em
dia e fulano já pensa no filho da mãe do Jack Sparrow. Bicho, eu odeio o
Jack Sparrow, sério. Baita desprestígio pra classe. Tá bom, se você parar
pra pensar que o outro pirata que todo mundo conhece é o Capitão
Gancho, dá para dizer que é algum avanço. Mas meu avô teria feito
guisado do Jack Sparrow, de boa. Teria dado meia dúzia de tabefes e
mandado o sujeito esfregar o convés com uma escova de dentes infantil na
primeira respostinha torta.
Enfim. Onde eu estava?
Ah, é! As tranqueiras! E, cara, como tinha tranqueira. Eu tinha chegado
de St. Ives fazia três semanas e ainda estava desempacotando coisa
quando aconteceu. Jesus Cristo. Meu bom São Nicolau. Como tinha
tranqueira. É coisa que não terminava nunca. Por que diabos o velho
precisava ter vinte — vinte! Duas dezenas! — jarros de chifre de narval?
Fígado de beluga em pó? Cara, ninguém mais compra essa porcaria, hoje
em dia tem material sintético, muito mais em conta… Vai vendo.
Só de roupa, dois baús. Tinha um monte de coisa que me serve, mas
uns troços que nem Deus explica. Tipo: no meio dos casacos tinha três
peles de selkie. Que ele fez com as minas? Uma pele, eu até entendo.
Quem nunca se apaixonou por uma selkie? (Você, provavelmente. Na
minha área de trabalho, digamos que é doença ocupacional. Se não é
selkie ou sereia, vai ser alguma coisa pior. Lobisomem, por exemplo. Não
recomendo a experiência a não ser que você realmente não tenha
parafusos na cabeça. Mas vai de gosto, quem sou eu pra julgar...) Mas
três? Que caramba?! Como ele enganou três dessas?
Eu sei que meu falecido avô não era assim... digamos... o sujeito mais

monogâmico do mundo. Qualquer coisa com ritmo cardíaco e idade pra se
alistar na Marinha ‘tava valendo, ele amava igual. Nem precisava usar saia.
Aliás, o Claude — que de todos e todas foi o único que vovô apresentou pra
mim — não usava saia. Também, que saia que ia servir num marinheiro
bretão de dois metros de altura por um metro e dez de largura com mais
tatuagem do que senso?
Bom, onde quero chegar com essa reclamação toda? Quero chegar na
Mylène.
Porque é isso o que acontece quando você tem piratas na família: você
fica responsável por alguém como a Mylène.
Ela veio junto com as tranqueiras todas. Imagine meu susto: lá estava
eu, entre casacos de veludo e uns vinte e cinco colares de coral (é amuleto
contra mau olhado de primeira qualidade), e de repente aparece uma mina
no meio da caixaria. Detalhe: vivíssima da Silva e respirando mal à beça.
Humanoide. Cabelo ruivo. Olho preto. Nariz meio adunco. Nem feia nem
bonita, só cheia de poeira até o topo da cachola, tossindo os pulmões pra
fora (não sei se ela tem pulmão, mas deixa aí a figura de expressão que eu
não tenho outra).
A gente foi se entendendo na base da mímica. Português ela não fala,
inglês até entende mas não é lá grande coisa. Francês ela manja, mas aí
quem não fala sou eu (que saudade do Claude nessas horas) e eu não sou
nem maluca de chamar o Zé Carlos pra tentar traduzir porque aí eu ia ter
que explicar todo o problema.
No caso: eu sou herdeira de piratas.
E não estamos falando dos bandidos modernos, ok? ‘Tamos falando do
troço original. Bucaneiros de responsa. Comerciantes e traficantes de
material mágico. Sacou? Chifre de narval em pó é tipo cocaína pra gente
dos outros mundos. Cê quer botar um tritão doido, é isso aí que você
oferece (se bem que chocolate também funciona e é mais barato. Sério,
qualquer barra de chocolate ao leite e os caras te seguem até o fim do
mundo. Caso você queira saber).
O pessoal acha engraçadinho que minha mãe é uma pernambucana de
um metro e quarenta e oito de altura e meu pai é escocês legítimo, um
metro e noventa e cinco, tipo o cara do “Outlander” só que moreno e não
ruivo. E sem viagem no tempo envolvida (quer dizer... eu acho que não). Vá
você explicar que mamãe veio de uma longa linhagem de feiticeiras lá da

região de Fernando de Noronha e papai é de família de piratas e
comerciantes de apetrechos mágicos, pra você ver se não te enfiam no
hospício.
Enfim. Veja você que situação mais imbecil a minha. O que eu faço com
vinte jarros de chifre de narval, três peles de selkies, uma infinidade de
tranqueiras que eu nem tenho como vender aqui em São Paulo... E uma
criatura chamada Mylène?

As primeiras coisas que eu aprendi sobre a mina? Ela falava francês.
Depois, ela sabia cozinhar. Cheguei em casa do serviço (porque uma hora
eu tinha que voltar pro trabalho; iam acabar dando por minha falta em
algum momento na biblioteca) e tinha comida quente na mesa, viva!
Bouiliabasse. O caldo de peixe mais poderoso da face da Terra, de longe. O
Claude tinha uma receita ótima. Onde foi que a Mylène encontrou os
peixes todos pra fazer a caldeirada, eu achei melhor nem perguntar que
era pra não passar nervoso. Eu morava sozinha, cara. O máximo de
requinte em matéria de jantar na residência é quando eu pedia comida
chinesa pelo telefone.
Arranjei um dicionário Francês-Português com o Zé Carlos (tentando
me livrar de perguntas e de outro convite pra sair — o sujeito era mais
insistente que vendedor de telemarketing) e passei a noite tentando me
entender com a minha hóspede involuntária. Quer dizer, como foi que ela
veio parar aqui no meio das tralhas todas? E como foi que eu não percebi?
Daí que pergunta daqui, aponta dali, eu descobri que o meu falecido avô,
vejam vocês, andou se engraçando com uma criatura de águas profundas
— eu não disse que o filho da mãe pegava qualquer coisa que topasse
voltinha de galeão?! — e olha aí a lambança…
Custava ter avisado?! Toca a tonta aqui ligar pra Edimburgo atrás de
meus pais. Quem atendeu foi minha mãe. Se você acha que eu sou braba,
cê não viu dona Maria Madalena da Silva MacAndrews. Sério, Deus botou
Brasil e Escócia longe de pena do resto do mundo, porque os dois povos
juntos é pior que praga de gafanhoto.
O berro que minha mãe deu deve ter acordado gente até na Dinamarca.

Vou dizer que botou a pobre da Mylène escondida atrás do sofá como se
fosse gato quando pisam no rabo.
— É filha do velho? — Minha mãe disse.
— Neta! A mãe mesmo virou sushi já faz tempo. Morreu enroscada na
rede de pesca duma traineira pelo que deu pra entender.
— Magali! Olhe o respeito, menina!
— Ó, mainha, vê se dá um desconto, vai. Eu nem perto do mar moro. A
praia mais próxima de São Paulo é o quê, Santos?! Vou largar essa menina
em Santos? Com o mar naquele estado? Capaz da coitada ter um treco.
— Leva pra Fernando de Noronha, tua avó dá jeito nela.
— Jeito como? — Não vou dizer que minha avó materna seja ruim. Ela
não é. Mas ela também não tem paciência com coisa nenhuma. Tô até
vendo, a Mylène, ruivinha feito uma polaca e magrinha que nem um palito
de churrasquinho, falando francês, tentando se entender com dona
Esmeraldina da Silva. Seria hilário se não fosse comigo... — Ó, ponha papai
na linha, faz favor. A encrenca é piratesca, ele que se vire pra me ajudar a
resolver.
— Magali, teu pai não gosta nem de falar desses troços. Ele largou essa
vida faz tempo, tu sabe…
— Olhe, eu também não gosto. Cê pensa que tô achando divertido essa
caixaria toda aqui na minha casa? Cê me faça o favor de acordar o velho
que eu não vou resolver esse treco sozinha. O combinado era que eu ia
cuidar do butim do velho Johnny. Gente viva não ‘tava inclusa no pacote!
Cinco minutos depois, lá estava o seu Oliver no telefone, com aquele
sotaque de Gerard Butler depois de um enfisema pulmonar:
— Eu não tenho ideia do que fazer, filha.
— Que bom, somos dois! Leva um papo com a Mylène. Alguma coisa.
Cês são parentes, de repente cês se entendem. Ela fala francês. Ajuda?
— Meu francês é pífio, mas tudo bem. Como diria sua mãe, não vai me
cair o braço de tentar, não?
Pus a Mylène pra ouvir a conversa — nem ferrando que eu consegui
explicar pra que lado que ela tinha que segurar o telefone, então foi no
viva-voz mesmo. Foi uma gritaria do caramba, fiquei até com medo dos
vizinhos virem reclamar. Mylène ficou com a cara mais vermelha do que o
cabelo, me saiu guelra do pescoço e debaixo do queixo e o cabelo... olha,
se eu te contasse, você não acreditava em mim, então vou poupar o

esforço. Claro, que divertido deve ser você achar que é filho único a vida
inteira e encontrar um meio-irmão no velório. Que divertido você descobrir
que seu pai conseguiu a proeza de se reproduzir com uma fada marinha,
ainda por cima. Só na minha família mesmo.
Você tá me perguntando: e aí, como resolveu? Resolveu que meu pai
ficou de fazer uns telefonemas pra uns parentes, uns caras da vida
piratesca — que vai saber como ele ia conseguir contatar, porque você já
viu pirata mágico com celular? Pois é, nem eu, e olha que estamos no
século 21. E você aí pensando que magia era moleza. Vai achando. Se dizer
abracadabra resolvesse a minha vida, eu não era funcionária pública…

Mylène perguntou por que eu não tenho uma banheira. Porque
brasileiros, no geral, não têm costume, eu disse pra ela. Bem que eu
queria, mas no meu banheiro mal e mal cabe o chuveiro. No qual, aliás, a
madame ruiva ficaria metade do dia se deixassem. Coitada da minha conta
da Sabesp e coitada da Mylène. Também, veja você... Além do calor de
fritar ovo no teto do carro, ainda por cima ela precisa mesmo ficar perto de
água. Depois de três semanas trancada no meio dos cacarecos do velho
Johnny, ela ficou desidratada.
Daí que onde ela ia, ia junto uma bacia. Você tente imaginar a cena
ridícula que era Mylène cozinhando na beira do fogão com os pés dentro
dum balde! Vai ficar constipada, como diria minha avó Esmeraldina. Nada:
pelo menos ela parecia melhor. Já 'tava respirando bem, a pele mais
corada e tal. Eu é que já ‘tava ficando meio enjoada de comer peixe, mas,
de novo, vou reclamar? A mina é uma chef de primeira, pô. ‘Tava quase
chateada com o fato de que, em algum momento, ela ia ter que ir embora.
Mas é aquilo: não dava pra deixar a danada da mina dentro dum aquário.
Ela não era bicho de estimação!
Se bem que esse troço de morar com alguém até que me fez bem. Pelo
menos eu tinha motivo pra voltar pra casa. Na noite em que me atrasei,
cheguei em casa e a Mylène ‘tava no sofá mais murcha que uma alface,
com os pés dentro da bacia de lavar roupa, tricotando alguma coisa com
dois hashis e um fio que ela deve ter achado lá no meio das quinquilharias

do meu avô. Ela gosta de tricotar — não dá pra fazer muito, ela explicou,
porque ultimamente não tem tido muita folga lá nas bandas do
Mediterrâneo de onde ela vem. Se não é turista enchendo o saco, é barca
de imigrante fugindo de guerra. Ela parecia bem chateada de falar dos
barquinhos, de como a gente dela fazia um esforço danado pra empurrar
pra terra firme mas que não dava pra salvar todo mundo. Era cansativo —
c’est tannant, ela dizia.
Fui descobrir depois que ninguém na França fala c’est tannant pra dizer
que um trampo é exaustivo — isso quem fala é canadense. Mas até aí, mais
uma pra conta das esquisitices da Mylène: vai saber que marinheiro que
ela achou perdido aí no porto antes de ir parar no enterro do meu avô.

Depois de uma semana e meia de peixes no almoço e na janta, bacias e
baldes e chuveiro ligado no máximo no meio da noite, um monte de tricô e
o Zé Carlos torrando minha paciência porque precisava do dicionário dele
de volta (e vinte variações da pergunta “por que você não sai mais com a
gente depois do trabalho?”, querendo dizer “por que você não sai mais
comigo?”, todas solenemente ignoradas), meu pai achou alguém que
conhecia alguém que manjava do pessoal lá da Mylène.
A parte boa? Eles ‘tavam mortos de preocupação com ela, achando que
algum pesqueiro tivesse fisgado a mina ou coisa pior. Então foi
praticamente feriado nacional quando avisaram que ela ‘tava viva, só tinha
mesmo fugido quando soube que o avôzinho tinha morrido e acabou
presa nos cacarecos dele.
A parte não tão boa? Como é que você devolve alguém tipo a Mylène
pro meio do caramba do Mediterrâneo? Ela veio em um contêiner e quase
morreu na tentativa. Não dá pra comprar passagem de avião pra uma
pessoa sem passaporte — ou que nem humana era, pra me complicar mais
a vida.
Tacar a mina na água e mandar ela ir nadando? Não dava. É tipo largar
alguém na rodovia e mandar ir a pé pra casa. Arruma daqui, fala dali,
Skype pra Edimburgo e de volta, mais gritaria e bruxaria e pronto,
entramos em um acordo. Um navio pirata ficou de levar a Mylène e metade

do butim do velho Johnny de brinde, pra compensar a viagem. O problema
é que a gente teve que ir até Fernando de Noronha pra isso, porque o
colega só estava de passagem e não ia descer até Santos. Pois enfiei a
Mylène no carro com toda sorte de balde e peixe na caixa de isopor e
pusemos o pé na estrada pra Pernambuco. Dei uma desculpa qualquer pro
Zé Carlos, mandei ele tomar conta da biblioteca e 'bora lá partir.
Vou te falar que foram os três dias de viagem mais divertidos da minha
vida. E olhe que eu já viajei um monte. A mina era boa companhia, cantava
até que bem, sabe? Não deu o menor trabalho. A gente dormia no carro
mesmo, que grana pra hotel andava curta, e ela ficava de vigia pra não
aparecer encrenca. Tipo navio de pirata, todo mundo tem turno pra tudo e
quando calha de ter cantoria é aquela bagunça desafinada, mas que no fim
até que se ajeita porque é assim que a gente vive. Acho que não ria tanto
assim desde… Ôxe, nem me lembro.
Conseguimos chegar em Fernando de Noronha graças ao barco do meu
estimado primo Ganimedes — que, como todos os homens da família,
manja nicas de magia mas tá de boas na revolução, ajudando na causa. Ele
nem estranhou que a Mylène parecia criança depois de dois pacotes de
jujuba e uma volta no parquinho quando finalmente entramos em mar
aberto. O cara já viu de tudo, até ruiva de verdade, e nem a pau que ele ia
me dar o gosto de vê-lo surpreso, não mesmo…
O navio chegou dois dias depois. Cê não dava um centavo por aquela
banheira motorizada, mas o sujeito manjava do trabalho, nem precisava
dizer: só de olhar a pessoa já saca que tá falando com um profissional.
Nada de bandana de Jack Sparrow, nada de roupa exagerada. Tatuagem
ok, o cara tinha de monte; cabelo cheio de nó por causa do vento e do sal
do mar, também. Mas roupa prática e bem ágil. Catalão de origem — meu
pai não ia aprovar nem um tiquinho as liberdades todas que o moço
tomou, mas eu aprovei bastante, obrigada por perguntar — e bem
interessado no butim que eu trouxe.
— É pra deixar a moça onde, especificamente? — ele perguntou,
olhando pra Mylène.
— Lá pras bandas do Mar Tirreno, pelo tanto de informação que ela
passou.
— Beleza, é caminho. Tô com troço pra descarregar em Malta, aproveito
a viagem. Cê não quer mesmo esses chifres de narval?

— Vende e doa o dinheiro pra alguém que cuide de refugiados, já fico
feliz. Eu não tenho uso pra isso por aqui.
Claro que o fulano me olhou como se eu fosse louca, mas tudo bem. Ia
explicar como que eu sou funcionária pública? Chifre de narval não faz
nada pra humanos, e mesmo que fizesse era capaz de eu ser presa por
tráfico de entorpecente (se a polícia entendesse desses trecos todos).
Enfim, era hora de botar a Mylène no barco e dizer meus adeuses todos,
que eu tinha que voltar pra casa e tal.
E a criatura me começa a chorar. Mas chorar de soluçar, do cabelo cair
que nem espaguete cozido no rosto, de fazer um escândalo tal que até o
Ganimedes, que é surdo dos dois ouvidos, acabou percebendo. Que
beleza, pensei eu com meus botões: que é que eu faço agora? Largo a
mina aos berros na mão dum sujeito que nunca vi na vida (tá certo que
todo cheio das recomendações e tal) numa embarcação toda lascada?
Sério? Voltar pra São Paulo com ela, não dava. Ficar em Fernando de
Noronha, não dava também.
E foi assim que eu vim parar aqui no porto de Siracusa, falando contigo.
Porque é isso o que acontece quando você tem piratas na família: você
sempre volta pra proa dum navio. Não ia deixar a coitada chorando, ia?
Caramba, eu tenho coração. Tanto que tenho que cê vê que situação
maluca, o capitão catalão até pediu minha mão em casamento depois que
a gente deixou a Mylène em casa.
Antes de sumir na água feito espuma de banho, toda contente e
cantando mais afinada que soprano de ópera, não é que a ruiva disse que
eu devia aceitar a proposta de casamento? E nem porque o catalão era
bonito ou por causa do barco mágico nem nada - era porque o sujeito sabe
fazer romescada, que é feito bouilabasse mas com uns troços no meio que
o Claude não aprovaria nunca. Cheguei à conclusão que a Mylène pensa
com o estômago e não com o cérebro!
Enfim, é isso. Se você for encontrar o Zé Carlos lá em São Paulo, diz pra
ele que eu perdi o dicionário mas depois mando outro pra ele. Não precisa
explicar o resto, não.
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RAINHA DAS CINZAS
Bruna Nora

O

reino que deveria ser meu queima diante de meus olhos.
É tarde demais. O som do fogo crepitante abafa todo o resto. Eu não
consigo mais ouvir os gritos de meu povo. Me pergunto se sobrou
alguém para gritar.
Um estouro ensurdecedor retumba, seguido do zumbido de magia
recém lançada. Uma silhueta escura surge por entre as chamas, um ponto
negro flutuando em meio às mais altas piras funerárias que já vi na vida.
Eu não preciso olhar mais de perto para saber que é ela. A mulher que
causou tudo isso.
Pondero. Uma bruxa ainda pode ser considerada uma mulher, ou
apenas uma criatura das trevas?

Olho para minha própria espada, imbuída de magia. Uma lâmina de
prata feita especificamente para destruir aquilo que foi corrompido.
Demorei muito tempo para encontrá-la, tempo demais. Seguro o cabo de
couro com força. Se eu não posso salvar meu reino, ao menos a espada me
trará vingança.
Sinto um curioso zunido de magia fina vindo da lâmina. Ela me chama,
implora para ser usada. Eu tremo com a ideia. Ainda serei considerada
humana depois de usá-la? Quanta magia é necessária para que alguém
perca sua identidade?
Um outro pensamento se esgueira em minha cabeça: Quantas pessoas
perderam suas identidades por causa deste monstro? Meu povo está
morrendo, provavelmente já está morto.
“Princesa,” minha dama de companhia chama atrás de mim. Sua voz é
frágil, ela é apenas a sombra da mulher forte que costumava ser. Um
espelho perfeito do reino inteiro. “Vamos embora, Vossa Alteza não precisa
fazer isso. A rainha entenderia.”
Eu consigo escutar o medo em sua voz. No alto do penhasco onde
estamos, a bruxa pode nos notar a qualquer segundo.
E de fato ela paira entre os escombros, olhando em nossa direção.
Eu fito fixamente as lagoas negras e profundas que ficam no lugar onde
deveriam estar seus olhos. Sua pele acinzentada cai em flocos como a
casca de uma árvore velha. A bruxa sorri, seus dentes podres batendo de
excitação quando ela vê sua próxima presa, a última pessoa que ela deve
matar para que seu reinado de terror esteja completo.
“É meu dever,” respondo à dama, sem tirar meus olhos da bruxa. “Eu
nunca serei digna de ser a rainha se não estiver disposta a lutar pelo meu
reino. Minha mãe morreu para defendê-lo, e eu irei fazer o mesmo, se
necessário.”
A dama respira fundo, como se fosse discordar, mas desiste. Ela sabe
que eu estou determinada a ficar e é leal o suficiente para permanecer ao
meu lado, se eu o desejar.
“Ache um abrigo,” digo. “Rápido. A bruxa já nos viu, ela sabe que estou
aqui para matá-la.”
Sem mais uma palavra, a mulher corre penhasco abaixo em passadas
frenéticas, abastecidas pelo medo. A bruxa a segue com o olhar, apenas
parcialmente interessada, seu foco maior em mim e na espada em meu

cinto. A criatura lambe os lábios com uma língua arroxeada, saboreando o
momento.
Desembainho minha espada. Sua atenção está toda em mim. Deveria
estar amedrontada, mas só me sinto vazia. Estava assustada antes, e vou
chorar minhas perdas depois, mas agora tudo o que penso é em matar
essa criatura horrenda.
A espada aquece em minhas mãos, me enchendo de uma coragem
mágica. Não me atrevo a pensar sobre as consequências.
A bruxa ergue um braço, e eu mal consigo ver o brilho saindo de seus
dedos antes de rolar para o lado, uma bola de fogo passando a
centímetros de mim e explodindo as árvores ao meu redor. Meus ouvidos
parecem gritar com o impacto, e me levanto cambaleante, minha cabeça
estranhamente leve. Planto os dois pés no chão e respiro fundo, deixando
o ar quente queimar meus pulmões.
“Bruxa! Desça aqui e lute comigo!” grito com toda minha força.
Entretida com a ideia e orgulhosa com a lembrança de milhares de
soldados que a desafiaram da mesma maneira, ela vem.
Ergo a espada quando ela desce rapidamente dos céus para me
encontrar, suas mãos vermelhas brilhando com poder ainda não utilizado.
Todo o seu corpo está enegrecido e coberto de fuligem, e eu não sei dizer
se é a ruína de minha terra agarrando-se a ela, ou se ela mesma é feita de
chamas e cinza.
Com um movimento longo, uso minha espada para parar um ataque
antes que ela possa alcançar meu rosto. Vi cavaleiros derreterem em suas
cotas de malha desta mesma maneira, mas a bruxa não me toca. A lâmina
de prata fica vermelha onde ela a segura, mas a espada não cede. A
criatura aperta a espada com força, e um sangue negro como a noite
escorre pela prata; seu sorriso, até então inabalável, se dissolve em um
esgar de dúvida.
Ótimo.
Giro a espada, decepando um de seus dedos. Ela grita e tenta me atacar
com a outra mão, mas eu me abaixo e desvio. A bruxa aponta sua mão boa
para mim, chamas nascendo de seus dedos, mas eu me movo mais rápido
do que considerava possível e cravo minha espada em seu braço, atingindo
carne e osso. Desta vez nenhuma parte de seu corpo cai, mas sua mão fica
dependurada por tendões quase rompidos e ossos quebrados. Com um

salto, a bruxa voa para longe, colocando uma boa distância entre nós.
Eu me permito um segundo de surpresa. Tantos soldados de minha
mãe tiveram suas armaduras transformadas em caixões de metal antes
que pudessem ao menos chegar perto desta criatura. Minha própria mãe,
em seus momentos finais, após me enfiar em uma passagem secreta,
abrindo seus braços para se tornar um escudo entre a bruxa e eu,
estraçalhada na frente dos meus olhos. Tudo aquilo fez com que a bruxa
parecesse algo invencível, que não poderia ser tocada e muito menos
morta.
Mas agora um único dedo queimado está no chão em minha frente, e
sua outra mão está completamente inútil. Permito-me tocar na lâmina
mágica. Parece tão fácil. A vitória está na palma de minhas mãos.
Hesito, meus dedos tremendo ao sentir o metal quente vibrar com meu
toque. Que preço pagarei para destruir um monstro com sua própria
arma?
Mas então eu vejo as chamas, as imagens de dor e destruição tão fortes
em minha mente que parecem estar acontecendo diante de meus olhos, e
consigo escutar os gritos de meu povo em meus ouvidos como uma
súplica de misericórdia — que eles não tiveram — e vingança — que eles
necessitam.
Franzo meu rosto. Eu sou a única sobrevivente da família real. É meu
dever dar isso a eles.
Vejo a criatura flutuando perto da beirada do penhasco, pronta para
fugir e cuidar de seus ferimentos como o animal que ela é. Eu
praticamente consigo ouvir a fúria tomando conta de mim com um estalo.
Cerrando os dentes, corro em sua direção.
Alguém grita. Um grito alto de dor e raiva, quase desumano em sua ira.
Me assusto quando compreendo que sou eu. Mas acho que isso também
pega a bruxa de surpresa, pois ela olha para trás. E estou correndo mais
rápido que qualquer humano deveria, lâmina brilhando em mãos. A
espada me roga para ser usada, para destruir aquela que destruiu minha
vida e minha chance de um futuro, e tomar a sua vida como meu prêmio.
Dessa vez, eu a escuto sem hesitar.
Pulo do penhasco com vista para a vila, em direção à bruxa. Eu ajo, mas
também consigo me ver agindo, como se estivesse dentro e fora de meu
corpo ao mesmo tempo. A sensação é inebriante. Ela ergue os restos de

sua mão para me parar, mas eu vejo a desistência em seus olhos. Ela sabe
que é fútil tentar me impedir. Magia me tornou mais forte e determinada
do que ela. Cravo a espada por dentro de sua garganta em direção de seu
peito, deixando que a lâmina beba de sua magia negra e a transforme em
algo bom, a vida da bruxa se esvaindo por entre meus dedos. Os buracos
negros de seus olhos se tornam menos infinitos, até que são apenas as
cavidades de uma caveira. Seu corpo perde as forças de uma vez por todas.
E eu caio.
A queda não é longa, pois o penhasco não é assim tão grande. Mas
minha mente ainda é afiada, seja pelo calor do momento ou por
amplificação mágica — eu já não sei mais —, e sinto como se o tempo
tivesse estagnado. Sinto o fogo que consumiu milhares de vidas
queimando abaixo de mim. Penso sobre como o reino irá perder sua
última governante, e como isso será o fim. Me entristece saber que o reino
que minha mãe nutriu com tanto amor irá se desfazer em cinzas antes que
eu possa ter uma chance de provar para ela que eu era capaz de comandálo.
Não, não pode acabar assim, a espada sussurra. Ou eu que penso?
Mas entendo o que preciso fazer. O reino precisa de uma rainha.
Precisa da sua rainha. Precisa de mim.
E farei qualquer coisa por ele.
Aponto minha espada — ainda com o corpo sem vida da bruxa cravado
nela — para o chão em minha frente. Fecho os olhos e rogo, chamando
todas as forças que ainda consigo invocar. Quando alcanço o chão, não é
em um impacto sangrento, mas com um leve baque quando minhas botas
o tocam.
E então, a chuva.
Ela vem pelo meu chamado, para lavar as minhas terras do mal. Sinto o
refrescar das gotas caindo em meu rosto, levando embora o calor infernal
que a criatura trouxera. O ar sai de mim em golfadas. Eu a venci. Eu
consegui, mãe.
Água escorre por minhas bochechas, e não sei dizer se são gotas de
chuva ou lágrimas.
Eu não sei mensurar quanto tempo passa. Labaredas se transformam
em centelhas que se transformam em fuligem molhada. Em algum
momento percebo que estou coberta de cinzas, tirando toda a cor de meus

cabelos negros e pele escura e me transformando em algo pálido e sem
vida. Algo frio e desesperador se instala no fundo de meu estômago, e eu
rio.
Meu reino se perdeu em chamas. Sou a rainha das cinzas.
Eu os sinto chegar antes mesmo de os ver, como um sexto sentido
despertando. Pessoas. O que sobrou do vilarejo: crianças pequenas o
suficiente para se esconderem em buracos, mulheres e homens sujos de
sangue para se misturarem com os mortos. Vários deles erguem os olhos
para o céu, depois para mim e para a criatura morta em meus pés. Sabem
o que eu fiz.
Um a um, todos caem de joelhos e choram pelo milagre que eu lhes
trouxe.
“Nossa salvadora!” alguns suplicam, sua voz um misto de alívio e
sofrimento.
“É um milagre!” outros respondem, beijando uns aos outros em seus
rostos irreconhecíveis de sujeira.
“A rainha está morta, vida longa à rainha!” O velho padre da capela
anuncia, brandindo uma sineta estridente pelas ruas para quem pudesse
ouvir.
Eu vejo a cena como se não estivesse realmente ali, uma espectadora
em meu próprio corpo. Há um zunido familiar em meus ouvidos. Eu posso
quase—
“Prin... Não, minha rainha,” minha dama de companhia me chama. Seus
olhos estão vermelhos de choro, e um sorriso pinta seus lábios. O zunido
fica mais forte. “Conseguiu. Salvou a todos nós.”
A espada está quente em minhas mãos. Eu olho para ela. Conseguimos,
pensamos.
Uma alegria histérica toma conta de mim e quebra a barreira de gelo
em meu estômago, finalmente alcançando meus lábios. Eu sorrio.
“Majestade?” a dama de companhia pergunta quando eu não a
respondo prontamente.
Coloco uma mão em seu ombro. Consigo sentir como ela está se
sentindo. Alegre, aliviada, em luto.
“Ainda não. Não o suficiente,” respondo. Em minha mente, todas as
formas nas quais eu poderia moldar o futuro se fazem presentes. O
potencial é praticamente infinito. Eu viro para o que restou de meus

súditos.
“Meu povo,” eu chamo, minha voz alta e clara como nunca. Sei precisar
exatamente cada uma das pessoas que está ali. Minha mente se estende
para cada um deles, fazendo com que escutem. “Não pudemos salvar
nossa terra, mas podemos reconstruí-la.”
Em minhas mãos, a espada treme. Finalmente.
Eu a ergo, a lâmina mágica brilhando com uma força renovada. “Vamos
tornar nosso reino ainda maior. Expandiremos. Conquistaremos. Nunca
mais uma força externa irá nos destruir desta maneira.”
Meu povo celebra, sua alegria extasiante.
Derrotaremos tudo o que se colocar em nosso caminho.
Seremos a maior força que esse mundo conheceu.
Em meu pulso, percebo algo se descolando. É um floco de pele,
soltando da mão com a qual seguro a espada. Arranco-o e o jogo fora, sem
pensar.
Temos tanto potencial juntas, jovem rainha.
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O CAPRICHO DOS DEUSES
Carolina Menegotto

O

impacto das espadas produzia faíscas e forçava a dupla a se afastar,
observando com as armas em riste. Ambos esperavam o oponente
cometer um erro para aplicar o ataque mortal.
De um lado, o homem tinha os cabelos escuros raspados. Grandes asas,
semelhantes às de um pardal, estavam abertas e pareciam mais claras
contra a sua pele escura, mas o peso da armadura limitava seus
movimentos.
— Não vai vir?
— Damas primeiro, lembra?
— Você que pediu.
A mulher mantinha seus longos cabelos negros presos no alto da
cabeça, olhos vermelhos como sangue seco e um sorriso enfeitavam seu
rosto; divertia-se com a brincadeira. As roupas leves não a protegeriam da
arma do oponente, mas não estava preocupada.
As asas negras como as de um morcego se agitaram e, em um vôo
rápido, ela avançou. A espada, brilhando, mirava diretamente na garganta
do adversário. Ele tentou se esquivar para o lado, no entanto recebeu um
ferimento na lateral. Sangue escorria pela lâmina da jovem demoníaca,
mas a aproximação foi o suficiente para que ele tivesse a vantagem que
desejava. Sabia que não era fácil atingi-la, então perfurou a asa negra com
sua espada, cravando-a no chão em seguida.
Ela gritou de dor e reagiu movendo a espada para o lado e tentando,
mais uma vez, cortar o pescoço do homem. A armadura dele impediu um
dano mais grave, e se rachou no processo. O sangue dela tingia o chão de
pedra.
— Parece que te peguei, não é, Maia?
— Não pegou, não.
Ignorando a dor, Maia saltou para trás. Sua asa rasgando mais ainda no
processo, mas preferia ser incapacitada de voar a ficar presa. Reprimindo

outro grito de dor, escondeu suas asas, tremendo. Estava vulnerável, mas
não era como se o outro fosse atacá-la repentinamente. O conhecia o
suficiente para saber que ele não seria covarde.
Enquanto aguardava, o rapaz tentou parar o sangramento. Embora não
fosse letal, o corte havia sido profundo. Tudo que conseguiu foi sujar os
dedos com seu próprio sangue, fazendo uma careta de dor ao tocar o local
fragilizado. A brisa suave acariciava a dupla, fria contra a pele úmida pelo
suor, e trazia algum alívio.
— Pronto para continuar? - provocou Maia.
Em situações normais, teria aproveitado a distração, mas não queria
fazê-lo. Apreciava a companhia e preferia ter uma luta mais honesta com o
homem.
— Queria esperar mais alguns instantes, os pássaros devem cantar em
breve.
— Só você mesmo, Samuel...
Ela revirou os olhos, mirando o sol que se erguia, enquanto ele tinha
um semblante calmo e sereno. A clareira lentamente despertava, conforme
o novo dia começava. O aroma da grama se misturava ao de sangue
fresco, mas era fácil ignorar. Era um lugar que ambos apreciavam, e
lamentavam derramar sangue um do outro ali.
Era fácil se esquecer do que estavam fazendo, conversar sobre tudo e
nada ao mesmo tempo enquanto miravam o cenário, mas não podiam.
— VOLTEM A LUTAR.
A voz profunda ecoava por todas as partes, e embora suave, também
conseguia ser intimidadora. Samuel suspirou, mirando Maia, que sorriu.
Nenhum dos dois tinha o direito de escolher. Todavia, não havia qualquer
sinal de raiva ou remorso no olhar deles. Novamente cruzaram suas
espadas, atacando e se defendendo rapidamente. Quem olhasse de longe,
facilmente poderia dizer que dançavam ao redor um do outro.

As ruas tinham pouco movimento e um grupo de curiosos se reunia ao
redor de dois carros, metal amassado e vidros destruídos. Os ocupantes
permaneciam inertes.

Duas crianças, de aproximadamente onze anos, se encaravam, sem
qualquer sinal amistoso entre si. O rapaz, claramente frustrado, passava os
dedos pelos fios escuros, enquanto mirava a menina de olhos vermelhos.
Ninguém parecia capaz de ver qualquer um deles.
— Você não devia ser assim...
— E você não devia ser tão politicamente correto.
Mais uma vez, ele suspirou. Tentava manter a paciência, mas perante o
sorriso debochado da garota, isso se tornava cada vez mais difícil.
— Mas isso é errado!
— E eu sou uma Pecadora, ou não reparou nas minhas asas e olhos?
Balançou a cabeça negativamente, mirando com tristeza o acidente. Foi
algo pequeno, um simples acidente de trânsito, mas três vidas foram
perdidas naquele momento. Sua missão era impedir que tais coisas
ocorressem pela influência dos Pecadores, mas não queria usar a violência.
— Por que não tenta ser boa de vez em quando?
— Quando você for mal de vez em quando, que tal?
— Eu sou um Casto, devo ajudar as pessoas, não causar acidentes!
— Sua cara é engraçada!
Ela ria descaradamente do rapaz, que mais uma vez ficou frustrado. O
que podia fazer com ela? Usar sua espada era tentador, mas como
consolo, ela estava ocupada demais rindo dele para ferir outro inocente.
Talvez não notassem, ou não se importavam, mas dois seres os
vigiavam atentamente.

Com movimentos graciosos, a jovem girava para o lado, evitando o
ataque que acertaria diretamente em seu coração. Moveu a espada
agilmente, em uma tentativa de acertar um local vulnerável, mas o
oponente não tinha a intenção de facilitar para ela, reagindo com um
chute. A armadura que cobria a perna colidiu com a lâmina
ensanguentada, afastando-a. Querendo tirar vantagem da aproximação, o
rapaz moveu sua arma horizontalmente contra a cabeça dela, que se
abaixou antes de ser ferida. Antes que os fios recém-cortados tocassem o
chão, ela tentou aplicar uma rasteira em Samuel, mas ele saltou para

longe.
— Você não sabe brincar?
— Sei, mas também sei que é uma péssima ideia deixar você me
derrubar.
— E como pretende evitar isso...?
— Não é como se você fosse capaz disso tão fácil.
— Ah, até parece.
Maia riu alto, ignorando os resmungos do rapaz. No entanto, o próximo
olhar que ela lançou o fez perceber que o “desafio” não passaria em
branco.
— Maia...?
— Aqui vou eu.
Um sorriso travesso cruzava os lábios da mulher, que avançou
rapidamente. Ele ergueu a arma a tempo, para sua sorte. O som de metal
colidindo contra metal mais uma vez ecoava, produzindo pequenas faíscas
no processo.

— Salvar alguém mau é uma coisa boa ou ruim?
Perante a pergunta, o pré-adolescente travou. O menino mirou a garota
de treze anos sentada no balanço, as asas negras relaxadas de forma que
nunca havia visto, enquanto ele enfaixava a perna ferida. Olhos vermelhos
fixos nele, aguardava uma resposta, enquanto o Casto se mantinha focado
em sua tarefa. O único som foi o do vento agitando as folhas das árvores,
ou dos carros que passavam vez ou outra ao longe. A praça só era ocupada
pelos dois jovens, a madrugada fria fazia com que pequenas nuvens de
vapor surgissem conforme falavam.
— Não sei... Talvez os dois?
— Está tentando me forçar a ser boa?
— Lembrar daquela conversa não é uma coisa boa?
Agora foi a vez dela desviar o olhar, fazendo uma careta perante
aquelas palavras e murmurando algo que ele não entendeu. A curiosidade
dele se tornou mais forte, e ao sentir que os olhos castanhos dele estavam
fixos nela, voltou a mirá-lo. Tentava intimidá-lo, mas ele não recuou.

— Sou uma Pecadora, lembra?
— Você não é tão ruim.
Perante o olhar incrédulo da menina, o rapaz começou a rir. A morena
ficou com a face vermelha de raiva, enquanto esbravejava que era a pior
de todas e que iria matá-lo por isso. Ele não deu bola para as ameaças,
continuando a rir da expressão raivosa e afirmando que ela não o atacaria.
— Qual o seu nome?
— Isso interessa?
— O meu é Samuel.
A Pecadora ficou alguns instantes em silêncio, enquanto ele ainda
enfaixava seus ferimentos. Não fez perguntas sobre como ela os adquiriu,
fato pelo qual era grata. Suspirou cansada, revirando os olhos.
— Maia.
— Prazer em te conhecer.
— Tanto faz.
Ele sorriu e ela virou o rosto. Ela se recusaria a agradecer, mas permitir
que ele a ajudasse era um bom começo. Nenhum dos dois percebeu os
olhares de desagrado daqueles que deviam obedecer.

— Já faz quanto tempo que estamos lutando?
— Não sei dizer... Quatro dias?
— Ei, sem descansar agora.
Perante a provocação, o homem se ergueu mais uma vez, com
dificuldade. Apoiava o peso do corpo na espada ensanguentada, uma de
suas asas estava quebrada e se arrastava no chão, a exaustão o impedia de
escondê-la. A armadura estava rachada e quebrada, respirar era doloroso,
mas um sorriso enfeitava o rosto manchado de vermelho.
A mulher não estava em melhor estado. A espada quebrada tinha a
ponta cravada em sua perna, a arma fora substituída por uma lança que
mais servia para apoiar seu corpo do que para lutar. Um dos braços se
mantinha firme na região das costelas, em uma falha tentativa de aliviar a
dor. As asas negras estavam abertas, embora uma ainda estivesse ferida. O
pilar atrás de si estava destruído.

Ambos, apesar de feridos e cansados, chegando ao seu limite, não
tinham nenhum sinal de raiva no olhar.
— Eu realmente queria uns cinco minutos de descanso...
— CONTINUEM.
Novamente uma voz ecoava por todos os lados, mas ao contrário da
primeira vez, se mostrava mais impaciente. Maia parecia mais afetada, se
encolhendo levemente perante a irritação clara daquele que havia se
pronunciado. Samuel a mirou com preocupação e não fez perguntas, pois
sabia que isso apenas pioraria tudo. Ambos respiraram fundo e tentaram
continuar, os movimentos eram lentos e já não possuíam tanta força.
— Às vezes, queria poder te culpar por isso...
O outro sorriu de volta e, mais uma vez, as armas se encontraram.

— Como você virou uma Pecadora?
O adolescente mirava a garota ao seu lado. Ambos no topo de um
prédio, ele sentado na beira e ela em pé. O vento forte balançava os fios de
cabelo de Maia, que mantinha suas asas negras abertas, a sensação do
vento gélido contra elas era agradável. A noite fria possivelmente seria
estrelada, mas as luzes da cidade eram mais fortes.
— Já faz três anos que me pergunta isso, por quê?
— Já te disse, não é? Sou curioso.
A jovem o mirou de soslaio, aguardando que ele se pronunciasse. A
dupla de dezessete anos permaneceu em silêncio.
— Se você quiser que eu pare de perguntar, só precisa avisar. Não
quero entrar em um assunto que te deixe desconfortável.
— Como você virou um Casto?
O rapaz parecia confuso, mas ela apenas deu de ombros. Não diria o
motivo da pergunta. Ele voltou a mirar a cidade, relembrando os
acontecimentos que o fizeram se tornar o que era.
— É um pouco confuso. Lembro de muita fumaça e de que tentei salvar
alguém, mas tudo desmoronou e ficou escuro. Quando acordei, era uma
criança com asas...
Ela ficou em silêncio, parecendo refletir sobre algo que ele não sabia.

Não invadiu o espaço dela, apenas apreciava o aroma da noite. Maia
suspirou pesadamente, passando a trançar os cabelos escuros, um sinal
comum de quando se sentia inquieta.
— Eu tinha um filho... Meu marido foi leva-lo para a praça e se
descuidou... Ele foi para a rua e acabou sofrendo um acidente. Quando a
ambulância chegou, era tarde demais.
Samuel a mirou com tristeza e esperou pacientemente, não desejando
interromper a linha de pensamentos da garota. O rapaz já imaginava
aonde aquela história iria terminar.
— Culpei ele, então...
Não foi preciso que ela terminasse de contar sua história para descobrir
o que aconteceu. Ao cometer um pecado imperdoável, a alma da morena
foi condenada a renascer como uma Pecadora.
— Depois peguei o carro, queria ir pra bem longe e rápido… Muito
rápido… Não pensava em mais nada. Depois veio um barulho infernal e,
bom, você já sabe. Quando dei por mim, estava com elas.
Ela olhava para suas asas. Houve silêncio entre eles mais uma vez. Ele
fez um gesto, pedindo para que ela se aproximasse. Quando a moça estava
ao seu lado, ele colocou a mão sobre o ombro dela, tentando passar algum
conforto. Eram inimigos naturais, completos opostos, mas Samuel não a
via daquela forma.
— Sinto muito...
— Não sinta, você não tem culpa.
— Eu queria poder ter te ajudado de alguma forma.
— Já está.

— Há quanto tempo fazemos isso?
— Tanto tempo...
— Ei, mantenha os olhos abertos.
— Sinto muito, mas não vai dar...
O rapaz tinha a respiração muito fraca, um filete de sangue escorria
pelo canto de sua boca. Os olhos castanhos perdiam o brilho lentamente,
se recusando a deixar o rosto da mulher com quem conversava. Feridas

eram visíveis pelo corpo, mas a ponta da lança quebrada, ainda dentro de
seu estômago, sangrava mais. As grandes asas estavam manchadas de
vermelho. A morena sabia que falar estava exigindo muito dele, também
sabia que o tempo de Samuel estava acabando, então optou pelo silêncio,
mas ele se pronunciou.
— Nos vemos na próxima?
— Sim... Estou te devendo uns golpes certeiros...
— Estarei esperando...
O homem sorriu perante a promessa, antes que a última lufada de ar
deixasse seu corpo. A mulher fechou os olhos dele, agora opacos e sem
vida, acariciando sua face com ternura enquanto começava a desistir da
batalha que se tornou respirar. Os cabelos longos, outrora presos para a
batalha, estavam soltos e emaranhados. Seu corpo apresentava diversos
cortes, com um realmente profundo cruzando seu tórax. Como ela teve
forças para usar sua lança depois daquele ataque, ela não sabia. As asas
negras estavam rasgadas, mas não havia raiva em seu olhar. Apenas
carinho e tristeza.
— Não vou te deixar esperando.
Ela apoiou sua cabeça no ombro daquele que devia chamar de inimigo.
Os olhos vermelhos se fecharam, soltando um último suspiro e então a
mulher demoníaca rezou. Aquela loucura a feria de tantas formas, mas só
assim ambos ficariam próximos novamente. Se fosse permitida uma
chance...
Não pôde completar seus pensamentos; a vida finalmente a deixava. A
última coisa que os olhos vermelhos viram foi uma pequena concha, que
por algum milagre, continuou intacta, o que a fez dar um último sorriso.
Dois seres os observavam com desgosto. Ambos morreram novamente,
mas sem desistir daquele sentimento que não sabiam definir.
— ESTÁ ERRADO.
— SIM, SERÁ CORRIGIDO.

A praia estava silenciosa, as ondas se formavam ao longe e quebravam
na areia. O céu limpo permitia a visão privilegiada das constelações. Duas

pessoas andavam em silêncio, seus passos invisíveis na areia, como se não
existissem.
— Okei, Sam, admito, aqui é realmente agradável. — disse ela,
coletando algumas conchas.
O rapaz sorriu triunfante, mas não comentou nada. Sabia que, se
comentasse, ela iria dar um jeito de distorcer suas palavras e irritá-lo para
sua própria diversão. O silêncio era confortável.
— Onde vamos parar?
O Casto a mirou confuso, tentando compreender o significado da
pergunta repentina. Ela comparou algumas conchas e, as que não lhe
agradava, jogava de volta no mar:
— O que nós somos?
Samuel não sabia o que responder. Deviam ser inimigos, mas fazia
muito tempo que não se sentiam de tal maneira. Gostava da companhia
dela, e achava cômico o seu olhar irritado.
— Não sei... Amigos, talvez?
Ela não respondeu de imediato, como se assimilasse a opção. Seus
olhos vermelhos miravam o horizonte dessa vez, deixando o vento
bagunçar seu cabelo.
— Talvez...?
— Talvez sim, talvez não, mas já é um passo, não?
Ela sorriu, abrindo a boca para falar algo, quando ambos sentiram a
atmosfera ficar pesada repentinamente. Tornou-se difícil respirar e caíram
no chão. Duas presenças familiares para ambos se aproximaram, e quando
abriram os olhos, estavam em uma clareira. Pilares de pedra os rodeavam
e o sol começava a nascer, mas a confusão não os permitia apreciar o
momento, ou reparar na brisa suave e fria.
— LUTEM.
A ordem era clara e direta, ecoando em todas as direções. Olharam-se
com receio, mas quando a ordem se repetiu, avançaram um contra o
outro. Não havia escolhas, nem liberdade. Havia apenas a natureza de suas
espécies e as ordens.

Um estava de costas para o outro, as cabeças baixas e temerosos com o
que ia ocorrer. Os ferimentos haviam desaparecido e aguardavam a
decisão, algo que era desnecessário. Já sabiam o que seria decidido, e que
seriam condenados a se enfrentar mais uma vez. Já perderam as contas de
quanto tempo estavam naquele loop infinito, morrendo pelas mãos um do
outro, numa tentativa forçada de que se odiassem. Nunca tiveram sucesso.
— LUTEM.
A resposta já era a esperada, mas ouvir a sentença nunca se tornou
fácil. Maia mantinha a cabeça baixa, mostrando-se submissa, assim como
Samuel. Os dois se mexeram desconfortáveis, mas não começaram a lutar.
— LUTEM.
A voz que ecoava se mostrava impaciente. A morena olhou por cima do
ombro, mirando o moreno, que suspirava, coçando a barba por fazer que
não existia quando começaram a lutar. Estava inquieto, irritado com a
situação, mas nunca se mostrou irritado com ela. Pela primeira vez, Maia
ergueu a voz.
— Não.
O Casto a mirou com surpresa, não esperava que ela se rebelasse. Ela
tentava se manter determinada, mas o medo era claro em seu olhar. Por
alguns instantes, apenas o vento se fez presente. Ele continuou a observar
a Pecadora, como se tentasse memorizar cada traço e cada linha de
expressão que a mulher adquiriu nos olhos ao longo dos anos.
— LUTEM.
O tom autoritário e irritado fez ambos se encolherem. Se viam divididos,
não querendo irritar seus superiores, mas também não querendo
continuar a se enfrentar. Estavam cansados da situação, desejando uma
saída para tudo.
— Nos deem uma chance de viver. Nos façam humanos se for preciso,
tem que haver outra forma.
Agora era Samuel que argumentava, sua frustração facilmente
perceptível. Novamente o local ficou em silêncio, enquanto aguardavam a
decisão dos superiores. Samuel e Maia oravam para que os permitissem
viver e dar nome para o que acontecia entre ambos, que dissessem “sim”
para seu pedido.
— LUTEM.
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O ESTRANHO CASO DOS PROFESSORES
QUE ASSOBIAVAM
Leonardo Maran Neiva

F

oi Ruibarbo quem primeiro me chamou a atenção para o caso dos
professores universitários tornados loucos da noite para o dia.
Aconteceu alguns meses depois da revolução de maio, quando o
sangue seco de Mordecai Melendez ainda era mantido como decoração
histórica sobre a grande escadaria do palácio de Belerofonte.
Naquela manhã de segunda-feira, o corpo docente do departamento de
humanas da Universidade Federal Valentine amanheceu trancado por
dentro na sala de mapas. Estudantes e professores que tentaram contato
disseram ter escutado assobios finos vindos do interior do cômodo, que,
segundo se conta, havia servido muitas décadas antes como biblioteca
militar para o regime de Melendez.
Arrombada a porta, foram encontrados nove professores já em estado
avançado de demência, em companhia de um décimo desconhecido, com
sintomas semelhantes. Alguns alunos tiveram dificuldade para reconhecer
seus próprios professores. Mais tarde, revelaram à imprensa local que eles
pareciam vários anos mais velhos.
Na época, eu era ainda um jovem psiquiatra recém-formado pela
modesta Faculdade Popular de Pensarrosa. Não tinha na cabeça muita
coisa além da vontade de encontrar um caminho direto e relativamente
tranquilo para o sucesso profissional, que me garantisse uma condição de
vida, senão luxuosa, ao menos rodeada por todos os confortos da classe
média. Como procurava fugir de turbulências, não havia tomado parte
ativa na revolução que se encerrou com o linchamento de Melendez,
embora também nunca houvesse escondido minha inclinação favorável ao
movimento.
Ruibarbo, meu assistente, foi quem sugeriu que uma investigação sobre
as causas psicológicas do fenômeno, então em franca evidência nos mais
altos círculos de medicina psiquiátrica do país, poderia fazer bem à minha

carreira.
No início relutei, ou fingi relutar, sob a justificativa de que buscar um
caso de tamanha visibilidade naquele momento poderia resultar tanto em
êxito como em irremediável fracasso, do qual seria difícil me reerguer
depois que a poeira assentasse. Por fim, acabei cedendo.
No caminho para o primeiro encontro com meus pacientes, cerca de
duas semanas depois, passei em frente ao palácio de Belerofonte.
Lembrava-me de, quando criança, ter visitado com a família um dos
tradicionais festivais que aconteciam ali todos os anos. O evento teve lugar
na época em que a disposição do povo sobre o governo de Melendez
começava a mostrar indícios de mudança. Essa mudança, porém, em nada
se fazia sentir nos domínios do ditador, que oferecia aos convidados uma
demonstração de vigor e poder como jamais se vira ou veria depois. O tal
princípio de reprovação popular também não se refletia em seu discurso
político, que fechou a noite com uma dose conscientemente cavalar de
autocongratulações e populismo.
Do lado de fora da cada vez mais estreita área de influência de
Melendez, as coisas já então eram bem diferentes. A entrada posterior na
adolescência tratou de varrer dos meus olhos a admiração com que tinha
assistido ao belo espetáculo. Com o tempo, passei a enxergar mais
nitidamente os sinais de decadência. Agora, quando topava sem querer
com algum retrato do velho energúmeno, precisava conter dentro de mim
o ímpeto de cortá-lo e desmembrá-lo, como bem fez o povo sobre os
degraus do palácio.
Ver seu rosto era, no entanto, um hábito que ia se tornando menos
frequente com o passar dos meses. Os únicos que ainda teimavam em
guardá-lo eram alguns poucos membros remanescentes das famílias mais
tradicionais, antigas como o pó que cobria os móveis de Belerofonte, de
um raciocínio enclausurado e míope, agora tão próximo da irrelevância
que quase dava para sentir o cheiro de mofo.
Após sua morte, as mudanças aconteceram rapidamente. A capital
começava aos poucos a conhecer a melhor versão de si mesma. Como
sintomas de uma nova era, multiplicavam-se as escolas de esperança (um
revolucionário método para visualizar nosso futuro, diziam os estudiosos).
Novas artes floresciam nos lugares mais inesperados. Nas escolas,
universidades, nas ruas, o humano e o artístico ultrapassavam pela

primeira vez o implacável rigor do exato. A cidade vivenciava um estado de
euforia cujos sinais só quem já se libertou do jugo de uma entidade maior
e muito mais poderosa seria capaz de reconhecer.
Encontrei meus pacientes pela primeira vez em uma cela improvisada
na delegacia central. Não havia qualquer outro estabelecimento apto para
recebê-los em um raio de muitos quilômetros. À minha entrada, todos
estenderam as mãos e indicaram polidamente a cadeira menos manchada
pelo tempo, a um canto, de onde poderia observá-los sob a luz fraca.
Transmitiam uma tal atmosfera de normalidade que suspeitei ter-me
enganado de porta e entrado em uma cela de criminosos comuns.
Quando começaram a falar, no entanto, entendi que não, não havia
engano.
Os sons que saíam de suas bocas não eram palavras de nenhuma
linguagem conhecida, ao menos não por humanos. Soavam como
assobios, que variavam rapidamente de intensidade. Enquanto os
pronunciavam, olhavam para mim de forma anormalmente séria, as mãos
traçando figuras circulares no ar, as expressões tornando-se
gradativamente mais agressivas, até que um deles se descontrolou e me
atingiu no estômago com o punho cerrado. Decidi dar aquela primeira
sessão por encerrada.
Para meu desespero, não houve grande evolução nos dias e semanas
que se seguiram. Era particularmente difícil fazer o que quer que fosse
com a impossibilidade de comunicação que se estabeleceu entre nós. Em
uma de nossas primeiras sessões, tentei forçá-los a escrever o que
pensavam, mas tudo que conseguiam era repetir aqueles bizarros
movimentos concêntricos, desta vez com o lápis nas mãos.
O que havia de mais surpreendente nos círculos negros que
desenhavam era a exatidão da circunferência, a perfeição de seu traçado,
muito além de qualquer coisa que já vira. Tentei reproduzi-los com um
compasso, mas o máximo que consegui criar foram algumas imagens
toscas, que, ao lado das outras, me pareciam até mais quadradas do que
redondas.
Foi somente com a hipnose, um último recurso desesperado, que
consegui forçá-los a expressar algo diferente . Ainda assim, tinham perdido
a tal ponto a capacidade de falar que decifrar o que diziam tornava-se uma
tarefa semelhante a um jogo de criptografia. Gastei dolorosos minutos

para perceber que o mantra que entoavam consistia simplesmente no
nome de Melendez, o Melendez que estava já morto e enterrado em vala
comum, pronunciado em ritmo sonolento, quase hipnotizante.
A partir desse ponto, para que se aprofundassem nas memórias,
procurei submetê-los a todo tipo de estímulo. Questionei cada um deles
algumas milhares de vezes sobre o que havia acontecido naquela segundafeira de sua perdição. Cheguei a construir em sua cela, com a ajuda
contrafeita de Ruibarbo — apesar da força, ele detestava trabalhos braçais
—, uma réplica primitiva da sala de mapas da Universidade Valentine.
A única resposta que obtive com o experimento veio, após mais de um
mês de esforços inúteis, do mais velho do grupo, um homem de cabelos
brancos longos, bigodes e suíças, que cobriam quase inteiramente as
laterais do rosto fino e comprido. A essa altura, eu já vinha contemplando
seriamente a possibilidade de uma desistência pouco honrosa.
Enquanto reproduzia pela enésima vez em minha vitrola o que
imaginava serem sons similares aos de uma universidade, que imaginava
poder ajudá-los a recordar (alunos circulando com sapatos barulhentos
pelos corredores, giz riscando quadros negros, aquele baixo rumor de
conversa que costuma tomar a sala quando o professor não está olhando),
foi ele quem tão milagrosamente rompeu o mantra habitual. Abriu os
olhos e passou a sussurrar algo que a princípio, em meio ao barulho, não
compreendi.
Desliguei a vitrola e aproximei meu ouvido de seus lábios trêmulos.
Julguei ter distinguido algumas palavras conhecidas em meio àquela
algaravia. No fim das contas, pude compreender bem apenas três delas.
Uma era “Pangeia”. As outras duas formavam uma expressão cujo
significado eu então desconhecia: “buraco circular”.
Rapidamente vesti o casaco, peguei o chapéu e saí pela porta, tentando
conter a excitação. Soube então que precisaria fazer uma nova visita à sala
de mapas — onde estivera antes para colher impressões que me
ajudassem a reproduzir o cômodo. Desta vez, logo ao entrar me deparei
com o gigantesco mapa de Pangeia exposto atrás de uma mesa de ar
austero. A luz do sol, que invadia o quarto por uma janela superior, incidia
diretamente sobre ele. Estranhava não ter dado grande atenção à coisa na
visita anterior, já que era claramente a peça de maior destaque da sala.
Estudei por alguns minutos as montanhas e vales misteriosos

retratados ali, tão próximos e distantes de nós que poderiam ter vindo de
algum mundo ainda não descoberto. Minha mão tocou de leve o plástico
que cobria a extensa cordilheira de Attikus. Tocou de leve e afundou.
Surpreso, empurrei mais e mais fundo, até que o mapa e toda a sua
obscura geografia desaparecessem para dentro de um buraco de
dimensões consideráveis.
Depois de afastar Pangeia definitivamente do caminho, verifiquei que o
buraco tinha cerca de dois metros de diâmetro. Era um círculo perfeito,
sem nenhuma falha visível, como os desenhados por meus pacientes.
Dentro dele, a escuridão parecia perdurar por longos quilômetros à frente.
Sua borda começava a cerca de um palmo do chão, e seu centro ficava na
mesma altura do tórax de um homem adulto.
Adentrei o espaço negro sem pensar muito. Um segundo depois, não
me vi envolto pela escuridão, mas banhado pela mesma luz do sol que
acabara de deixar. A própria sala em que tinha entrado tão
inadvertidamente era idêntica àquela da qual saíra. Ou quase. Aos poucos,
depois de deixar meus sentidos se acostumarem à nova realidade, pude
notar algumas diferenças pequenas, mas essenciais. Havia mais livros e
cadernos sobre as mesas e cadeiras. Alguns mapas pareciam mais antigos,
amarelados, carcomidos nas pontas. A luminária central havia sido
substituída por uma forte luz ambiente, cuja origem não era capaz de
encontrar. Sentia como se houvesse acabado de cruzar para o outro lado
de um espelho diabolicamente divisado por Lewis Carroll. Olhei para trás, e
o buraco circular seguia ali, no mesmo lugar, solene, escuro, silencioso.
Ao seu lado, na parede, havia uma breve inscrição. Reconheci a lúgubre
frase que encerrava o livro de Paul Mazursky, o Sério, sobre a circularidade,
lançado mais de um século antes e que teve como destino o mais completo
ostracismo.
”Estás fadado a viver o que já viveste, fazer o que já fizeste e morrer o
que já morreste, por toda a eternidade, pois o círculo é a forma na qual o
tempo e a humanidade se criaram."
Tratei de sair pela porta da frente, apenas para descobrir que não havia
mais universidade em torno da sala. Encontrava-me em um prédio que, na
falta de melhor definição, só saberia descrever como um escritório bizarro,
ainda que me fosse impossível entender o que a maioria daquelas
máquinas era e o que aquelas pessoas estavam fazendo com elas. Por

sorte, ninguém se deu conta da minha presença, e pude escapar sem
maiores incidentes.
Nas ruas, também não havia grande diferença em relação à cidade que
conhecera. Apenas alguns detalhes causavam estranhamento. A maioria
dos prédios tinha um aspecto torto, retorcido, como se atingidos por uma
nova tendência arquitetônica particularmente horrenda. Os transeuntes,
todos vestindo cores berrantes, circulavam ao redor como se não
enxergassem nada nem ninguém.
Caminhei por entre essa gente por quase um dia inteiro. Suas ruas
eram cheias e silenciosas. Não ouvi a voz de meus companheiros uma
única vez. Tinham expressões vagas e vazias que me faziam pensar neles
mais como uma raça alienígena do que como seres humanos. Um sexto
sentido me dizia que já vira aqueles rostos antes, todos eles, em algum
lugar.
Apesar de ainda não entender exatamente o que acontecia à volta,
sentia-me um turista em um mundo desconhecido, um herói nos moldes
daqueles descritos por Júlio Verne e Jonathan Swift. Circulei por ruas e
avenidas, parques de concreto e imensas galerias com telas tão brilhantes
que pensei que acabaria cego.
Conforme o dia se transformava em noite, fui notando um novo padrão
no fluxo da multidão. As grandes aglomerações agora seguiam todas um
mesmo rumo. Sem questionar, fui atrás.
Após alguns minutos, cheguei a uma gigantesca praça, onde centenas
de milhares de habitantes já se acomodavam sem esforço em postos
previamente determinados. Reconheci o local, apesar de bastante mudado,
como a região que antes — porque já era claro para mim que estávamos
em algum ponto no futuro — abrigava o centro histórico na minha versão
da cidade.
Ondas de gente continuavam a chegar sem parar pelas ruas laterais.
Em movimentos estudados, o público ia criando uma gigantesca roda em
torno do centro da praça, no qual se abria uma clareira de centenas de
metros de extensão.
Quando o sol desapareceu por completo atrás dos grandes prédios em
forma de gancho, o silêncio opressivo ganhou ar ameaçador. Pela
expectativa visível naqueles rostos, deduzi que algo grande estava para
acontecer.

Não foi preciso esperar muito. Saído de um clarão, um gigante de
proporções absurdas surgiu no espaço aberto. Quase desmaiei ao vê-lo.
De onde estava, não conseguia parar de olhar para suas botas, do
tamanho de cavalos adultos. Ele olhou em torno de si com uma falsa
tranquilidade e abriu a boca. O gigante falou. Sua voz era calma e macia.
Estávamos, ele anunciou, no dia 18 de maio de 2117. Exatamente cem anos
após a época da qual eu viera. A revelação não foi exatamente uma
surpresa, mesmo assim não pude evitar o arrepio que me percorreu a
espinha.
As palavras que vieram a seguir não importavam. A forma como ele as
pronunciava, sim. Sua postura, sim. Os gestos cuidadosamente calculados.
Os assobios, cuja origem não pude identificar, e que pontuavam o final de
cada frase. O olhar benevolente, sempre cândido, sempre superior, sempre
severo, que nos lançava lá de cima.
Eu o reconheci quase imediatamente. Com outro cabelo, rosto e roupas
— trajava um conjunto sedoso de neon alaranjado —, era sem dúvida a
figura sedutora de Mordecai Melendez que nos falava do alto, tornado
imenso pelas projeções holográficas do futuro. Incrédulo, olhei em torno
de mim e fui tomado do mais absoluto horror. Finalmente havia
descoberto de onde reconhecia os rostos dos moradores daquela cidade
amaldiçoada. Eram os mesmos rostos de meus pais durante o discurso de
Melendez, mais de um século atrás. Eram os rostos de quase todos que eu
havia conhecido na infância. Os mesmos olhares bovinos, a expressão
aterrorizada, o pescoço curvado. Aqueles eram meus pais, meus avós,
meus amigos, e eu, eu também já não passava de uma criancinha de cinco
anos, assustada demais com o barulho e as luzes fortes.
Com esforço, tentei naquele momento reconstituir mentalmente a
experiência dos professores que me precederam sob o escuro umbral do
tempo. Devem ter feito um caminho semelhante ao meu, inicialmente
deslumbrados com a descoberta de um futuro do qual nada se sabia.
Podem ter estranhado o silêncio, seguido a multidão quando o dia virou
noite e assistido à fala do novo Melendez exatamente do lugar em que eu
me encontrava agora. Teriam olhado ao redor e reconhecido as expressões
dos amigos, dos familiares da juventude? Teriam também sentido horror
ao perceber a reprodução de um padrão que tínhamos jurado nunca mais
repetir?

Devem ter se lembrado do livro de Paul Mazursky, o mesmo da frase
gravada na parede. Nele, o estudioso explorava a ideia de que todo
acontecimento deveria repetir-se um número indeterminado de vezes ao
longo da eternidade. A obra havia causado desconforto na comunidade
científica e fora rapidamente descartada pelas grandes autoridades como
lixo pretensioso. Confrontados pela realidade de um século à frente, que
confirmava a teoria de Mazursky, todos eles devem ter se lembrado do
teórico, que, ridicularizado, morreu na pobreza poucos anos após ganhar
notoriedade.
De forma inevitável, peguei-me pensando também na inutilidade de
todas aquelas aulas de esperança, da euforia, da sensação de que
estávamos mudando o mundo, e no quanto insistíamos em nos preparar
para um amanhã glorioso que jamais deixaria de ser a mais rasteira ficção.
Tão rápido como havia começado, o discurso do gigante Melendez
terminou. Percebia-se que era questão de rotina, uma demonstração
cotidiana de força, como os festivais de outros tempos. Depois o silêncio.
Levei um ou dois segundos para começar a escutar o terrível assobio que
sucedeu sua fala. Fino no início, para ir se tornando, aos poucos,
ensurdecedor.
Olhei ao redor. Ninguém esboçou reação. A multidão já começava a se
dispersar. Eu era o único afetado por aquele assobio abominável, que
dilacerava a mente, a alma. O som, estava claro, não havia sido feito para
mim. Como outros antes, estava sendo obrigado a pagar o preço de minha
própria inadequação.
Em poucos instantes, tornei-me aquele assobio, eu era Mordecai
Melendez. Era uma parte ínfima de Mordecai Melendez, uma parte ínfima
de seu assobio. Queria ser cada vez mais Melendez, mas tive de aceitar o
pouco, quase nada, que ele me oferecia. Queria ser também cada vez mais
assobio. Para que quando abrisse a boca, dominasse multidões. Não havia
razões para palavras. Havia Melendez. E havia eu. Mas era cada vez menos
eu e cada vez mais Melendez. Esqueci-me do significado de psiquiatria, das
palavras para descrever palavras, do significado de eu e do significado de
significado. Estava purificado.
Não sei como encontrei forças para voltar ao meu tempo. Na entrada
do escritório, pude ver ainda meu próprio reflexo pelo vidro da janela.
Havia envelhecido horrivelmente. Meus cabelos estavam brancos e o rosto

magro e enrugado, quase inteiramente escondido por uma grossa barba,
como se tivesse caminhado a passos largos em direção à idade que deveria
ter nesta época amaldiçoada. Corri aterrorizado até a sala dos mapas, onde
o buraco me esperava. Ao seu lado, a frase de Mazursky, antes inofensiva,
agora parecia evocar uma maldição.
Do outro lado do buraco circular, a loucura cresceu dentro de mim,
rápida como erva daninha. Todos os rostos me pareciam o mesmo. As
palavras começaram a faltar. Não sabia mais como formar frases.
Apontava as coisas e não podia dizer o que eram, para que serviam.
O assobio de Melendez tomou minha boca. Era a única forma perfeita
de definir tudo. Ele e o círculo, o círculo que girava e girava sem fim pelas
mãos calejadas. O círculo que me traria de volta ao início, que me tornaria
imortal.
Às vezes, ao redor, sentia a presença de colegas, semelhantes em sua
incompreensão, mas não lhes prestava nenhuma atenção, nem eles a mim.
Deixei-me afogar no nada que eram todas as coisas.
Ganhei consciência do mundo novamente apenas uma última vez.
Abri os olhos e dei com meu próprio rosto, ainda maravilhosamente
jovem e absorto em contemplação. Ao fundo, sons de passos, de um giz
arranhando a lousa.
Rapidamente tentei lhe dizer, tentei alertá-lo para não rasgar o maldito
mapa de Pangeia, para jamais atravessar o buraco circular que se escondia
por trás de suas montanhas de papel.
Ele se aproximou e ouviu atentamente.
Cheguei tão perto que pude sentir meu próprio perfume, o cheiro da
loção de barba que usava.
Rapidamente vesti o casaco, peguei o chapéu e saí pela porta, tentando
conter a excitação. Soube então que precisaria fazer uma nova visita à sala
de mapas.

Leonardo Neiva é jornalista porque, quando criança, achava bonito ver o pai fazendo
listas de compras e também porque lhe disseram que passaria menos fome do que se
fosse escritor (só não avisaram que não seria muito menos). Nasceu e vive até hoje em São
Paulo e ainda sabe onde estão suas duas orelhas, o que, segundo me contou de forma
confidencial, é mesmo uma grande sorte. Escreve porque precisa (mas não volta porque te

ama). Já publicou contos nas revistas Escriva, Gueto e Originais Reprovados, da USP, e no
site Obvious. Atualmente está escrevendo um livro que não tem final porque até agora
também não teve começo.
Leia a entrevista sobre o conto.

REVOLUÇÕES
Vimala Ananda Jay

A

pele de escamas de barro ressequido reveste outra, de plânctons
luminescentes.
Uma pétala, única, apenas uma, sozinha, queimada nas bordas
pela fumaça de uma chaminé enterrada na terra, um geiser.
Aquilo anda como um homem culpado, curvado, ainda não condenado;
pesa, pelo sentimento de vergonha auto-infligido, pelos seus erros e os dos
ancestrais. Percorre enormes planícies de gelo e depois areia quente.
É um homem em pecado, um Sísifo que endureceu o coração e virou
sua pedra. Ele é pedra que rola e cai novamente no mesmo precipício, é
levado no leito dos rios, fustigado pelas tempestades, abraçado e lançado
por animais até rolar novamente no mesmo precipício.
De tanto rolar, virou espiral e calcificou, e agora é um caracol. Agora é
leve e pesado ao mesmo tempo e carrega nas costas uma cidade.
É dessa cidade que vou falar agora.

É uma cidade inteira em mil pedaços, uma Marraquexe caleidoscópica,
um conjunto de abóbadas suspensas no ar por mosaicos coloridos.
Conforme ele gira, a cidade some e reaparece.
Há muito movimento ali, são centenas de vielas atravessadas por
milhares de habitantes. E um desses habitantes é Buck.
O que é Buck? Não é um homem, não é um mito, não é um caramujo.
Sua pele é de escamas de uma espécie de barro ressequido. Ele anda
jogando todo o peso do corpo sobre a coxa esquerda, erguendo o pé
direito, depois coloca o pé direito à sua frente e derruba novamente o
corpo, agora sobre a coxa direita, e é a vez do pé esquerdo erguer-se
novamente. É assim que ele anda, como todos os seres humanos, mas

jogando um peso bem maior sobre os membros inferiores.
Tem largos ombros e veste um pano branco sobre o tórax e calças jeans
folgadas. Anda descalço como todos esses seres e leva um relógio no pulso
esquerdo.
O que dizer do seu olhar? Nada além do que se diz do olhar de todos
esses seres: eles não tem olhos visíveis. Parecem guiar-se com as narinas,
dois buracos no rosto vincado. Tem boca e língua, que às vezes torna-se
visível. Mas os olhos... nunca os vemos. Existirão sob as pesadas pálpebras
de barro alaranjado?
Todo o seu corpo tem nuances acinzentadas. Às vezes pensamos que é
composto de fragmentos de tijolos vencidos.
Este é Buck. Ele mora no prédio principal da avenida 32, décimo terceiro
andar e vai muito bem, obrigado.
Na avenida 44 mora Jo, uma fêmea. Jo, neste exato momento, acaba de
tomar uma ducha e de pôr uma longa túnica azul turquesa. Sua pele é
mais alaranjada que a de Buck. No lugar de um bracelete, deixa o
antebraço nu, mostrando uma tatuagem de borboleta.
Jo sai para encontrar Buck na estação. No caminho, pisa em trechos de
paralelepípedo e em outros completamente recobertos por uma faixa de
musgo verde escuro, que faz a caminhada mais macia e fresca. É uma bela
noite.
Há estrelas no céu e não há sinal de tufão. De tempos em tempos o
alarme soa: daí nunca se sabe o que virá. A última grande catástrofe foi há
25 anos, Jo ainda engatinhava e salvou-se por milagre, ao contrário de seus
pais. Foi um alagamento e tanto e desde então todos narram com terror o
grande dilúvio. Havia vestígios de que algo daquela magnitude já ocorrera
antes, mas tinha sido há tanto tempo que consideravam uma lenda.
Cinco anos antes, o alarme soou novamente causando grande pânico.
Porém, daquela vez o desastre foi menor: alguns tremores de terra e
tempestades de areia. Devastou apenas alguns setores da cidade.
Era assim a vida por ali. Mas hoje é um dia para se admirar as estrelas.
Buck segue em direção a Jo. Olha o relógio, apressa o passo. Caminha
ora em asfalto, ora sobre pedaços de terra úmida.
Eles são sobreviventes. Uma raça acostumada a ouvir alarmes, toques
de recolher e a viver, se necessário, de pedras.
A última reconstrução total da cidade necessitou da ajuda de todos os

habitantes. Recolheram cacos e refizeram cada milímetro de sua
arquitetura. Os mais velhos, cansados, morriam. Muitos acreditavam em
uma maldição: eram filhos da terra silenciada, que os pariu em dor e
pranto. Não havia, pois, qualquer esperança.
Buck e Jo pensam diferente.

No vasto mundo muito maior, muito maior do que Jo e Buck podem
imaginar, onde nascem e morrem as estrelas que admiram, lentamente se
arrasta o Caracol.
Era um molusco ou um planeta? Através de suas antenas e dos
pequenos olhos, as Estações passavam, Eras inteiras findavam e
recomeçavam. Ele apenas seguia seu instinto sísifo. Não tinha memória do
homem que tinha sido? Ou da pedra que havia se tornado? Ele era o
próprio esquecimento, não se lembrava sequer que levava uma cidade nas
costas. E por isso mesmo não se importava com seus habitantes, que
habitavam sua própria casa! Esquecido de que dentro dele:
Há um mito,
Há um rito,
Bem no centro de sua espiral, onde poderia ser seu coração.

Buck e Jo encontram-se na estação. Ali transita todo tipo de gente. Há
carros, motos, cavalos, porcos, skates e carrosséis. Todo tipo de transporte.
Eles se sentam de mãos dadas nos bancos azuis. Aquilo é uma festa de
ruídos e luzes que captam sutilmente. Um ser humano talvez ficasse cego
ali, mas eles estão protegidos.
Jo passa a mão no rosto de Buck e encontra nele um esboço de sorriso.
Buck diz que ela deveria estar mais linda do que a noite pressentida.
Quando seus lábios de barro se tocam ouve-se um barulho muito alto e
agudo. O alarme soa.
Em um segundo a estação está vazia. Todos saíram correndo dali, sem

saber do que fugiam.
Buck e Jo ficam onde estão. Fugir novamente, para onde e do quê?
Eles se abraçam.

Era uma pluma, uma folha, não...
Era uma pétala.
Uma pétala, única, apenas uma, sozinha, queimada nas bordas pela
fumaça de uma chaminé enterrada na terra, um geiser.
Por que motivo aquela pétala branca sobre a areia despertou a atenção
do Caracol? Parecia tão insignificante.
Mas ele quis saber o que era. Precisava cheirá-la, talvez mordê-la, talvez
somente vesti-la... e arrastou-se até ela. Deixou o seu trilho gosmento de
lesma e desviou-se para a esquerda!
Parem o tempo! Parem tudo! Sísifo saiu de seu trilho! O círculo não
mais se fechará como uma condenação perpétua!
O mito foi profanado.

Na estação as luzes se apagam, mas há dois seres sentados ali, em
revelação.
A pele de escamas de barro ressequido reveste outra, de plânctons
luminescentes. A pele de escamas está se rompendo e dois seres
luminosos são alçados aos céus.
A espiral do caracol despertou. Está erguendo-se. Responde a um
chamado natural, responde ao tempo profundo da terra.
A concha calcária está se rompendo. De dentro dela, emerge um
delicado caule verde que vai se desdobrando até se tornar uma flor de
pétalas brancas.
No centro desta flor, desafiando todo mito, todo esquecimento, todo
ódio e toda condenação, veem-se pela primeira vez, entre lágrimas de
amor e perdão, dois seres revestidos de plânctons luminescentes.

Ilustração: Kaliani Dassi

Vimala Ananda Jay é filósofa e escritora, saxofonista do Ungambikkula Tribe, autora do
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ENTREVISTA: JEAN MILEZZI
Por Lucas Ferraz

Nascido em 1986 na cidade de Florianópolis, Santa Catarina,
Jean Milezzi cresceu lendo os gibis do avô e dos pais,
grandes incentivadores do interesse pelo desenho e por criar
histórias junto com os irmãos. Iniciou sua carreira
profissional aos 15 anos em uma pequena agência de
propaganda na cidade de Laguna, onde viveu sua infância e
parte da juventude, e desde lá já passou por diversas agências do estado e
também por uma das maiores produtoras de vídeo do sul do país. Formado em
Publicidade e Pós Graduado em Ilustração, atualmente reside em São José (SC)
com sua esposa e trabalha como artista freelancer.
Vamos começar pela capa da Trasgo. Ela me passa a impressão de
um mago invocando um dragão imenso, você pensou em alguma
história antes de criar a ilustração?
Na verdade, sim, e essa é uma preocupação que sempre tenho ao
trabalhar em um novo projeto. Acredito que a ilustração que vai além da
beleza estética e conta uma história cria um elo muito mais profundo entre
a obra e o espectador. Enquanto estava desenhando a arte da capa da
Trasgo, por exemplo, uma frase não saia da minha cabeça: A ascensão dos
deus vermelho!
Como funciona seu processo criativo? Quais técnicas utiliza?
Costumo começar um novo projeto abastecendo a mente com assuntos
relacionados e criando um repertório de referências, para então começar a
rabiscar. Me sinto muito mais a vontade no papel, então procuro fazer a
parte criativa nessa etapa, deixando para o computador a parte técnica e
de finalização. Para a capa desta edição da Trasgo eu utilizei técnicas de
pintura digital, mas também gosto muito de técnicas tradicionais como
pontilhismo e hachuras.

Quais são os artistas que mais te influenciam?
Tento absorver um pouco de tudo que vejo, então a inspiração está em
todos os lugares. Gosto muito dos contrastes do fotógrafo Sebastião
Salgado, das gravuras de Ramon Rodrigues e das ilustrações de Dave
Raposa, Wesley Burt e Ian Macque. Isso sem falar em artistas consagrados,
como Salvador Dali, René Magritte, Gustave Doré, Franklin Cascaes e Victor
Meirelles. A lista é infinita.
Você tem várias ilustrações com crânios e monstros, a temática de
horror/terror é uma das suas favoritas?
Com certeza! O desconhecido sempre me fascinou, desde quando era
criança e lia Contos da Cripta, até me tornar adulto e descobrir grandes
obras da literatura e do cinema. Gosto de acreditar que a verdade está lá
fora, se é que vocês me entendem.
Nos conte um pouco de sua trajetória na arte e trabalhos que
realizou.
Como é comum, eu comecei a desenhar quando era criança, por
influência do meu pai, também artista. Aos 15 anos comecei a trabalhar
como ilustrador em uma agência de propaganda, e desde lá são 16 anos
de experiência no mercado. Já realizei trabalhos em diversas áreas, como
capas de livros, artes conceituais, animação, storyboards, criação de
personagens, direção de arte e muitas outras coisas. A ilustração é
realmente uma aptidão muito versátil.
Tem trabalhado em algo atualmente que queira dividir com os
leitores da Trasgo?
Além dos trabalhos profissionais, estou finalizando as obras da minha
primeira exposição, que acontecerá agora em novembro, em Florianópolis,
onde trarei ilustrações feitas com a técnica de pontilhismo. Além disso,
também venho escrevendo uma história em quadrinhos que pretendo
lançar ano que vem de forma independente.
Para quem gostou do seu trabalho, onde pode te seguir?
Convido os interessados a visitarem meu site pessoal
jeanmilezzi.com.br e a me acompanharem no Instagram @jeanmilezzi
onde sempre publico meus trabalhos e inspirações.

Lucas Ferraz é um Consutor de TI que se meteu a escrever e não parou mais. Participa
dos podcasts CabulosoCast e Papo Lendário, sobre literatura e mitologia respectivamente.
Escreve crônicas e edita os contos do Leitor Cabuloso e participa da Trasgo como revisor
lucasferraz.com | @ferraz_lucas

ENTREVISTA: SANDRO G. MOURA
Por Enrico Tuosto

Nascido no princípio da década de 80 em uma família
circense, Sandro G. Moura cresceu tendo contato com arte.
Cursou comunicação social, fez projetos culturais no circo,
trabalhou como palhaço e em 2014 iniciou a carreira de
escritor. Publicou em antologias e faz parte do coletivo
literário Zinescritos.
"Cápsula de Liberdade" se passa num universo de FC bem rico,
apesar do conto não se preocupar em contar a história desse universo.
Como foi a criação deste cenário?
Foi algo que surgiu naturalmente junto com a história. Na minha
trajetória de escritor, passei muito tempo perdido, sem ter um estilo ou
linha de trabalho. Em "Cápsula de Liberdade" sinto que me encontrei com
a narrativa de primeira pessoa que foca mais na rotina e vivencia do
narrador. Explorar mais o cenário é algo que preciso aprimorar na minha
escrita.
O cenário surgiu para sustentar a ideia principal, como a clonagem
humana pode vir a ser explorada no futuro e a consequência para os
clones, busquei um estilo que FC que se enquadrasse melhor ao tema e o
Cyberpunk serviu muito bem. Algumas das inúmeras características deste
subgênero são os conflitos sociais e a desigualdade econômica, algo bem
presente na São Paulo de 2017. Então optei por inserir os clones neste
contexto de uma São Paulo futurista onde eles não têm direitos básicos
nem cidadania, sendo todos propriedades do laboratório GenInova.
O que vem antes para você: personagem ou enredo?
Geralmente crio primeiro o enredo, quando defino bem a tipo de
história que quero contar, procuro desenvolver um personagem que irá
explorar de melhor forma a história. Foi o caso da Safira, precisava de uma
personagem de atitude e que estivesse disposta a lutar, ao invés de

esperar os inimigos irem atrás dela.
Histórias com muitos personagens acabam transformando-os em
cenário. Este não é o caso de Cápsula de Liberdade, e um dos motivos é
a forma como você nomeou os personagens, que acaba definindo a
personalidade de cada um. Como foi trabalhar no desenvolvimento de
personagens em Cápsula de Liberdade?
Foi bem divertido e estimulante construir a Família, eu não queria
desenvolver apenas uma gangue de um universo Cyberpunk e sim que
houvesse entre os personagens um vínculo afetivo.
Na história, os clones não tem uma estrutura familiar. Ao fugir, a
Família precisou se unir para sobreviver, mesmo que nem todos gostem
uns dos outros. Por mais que Safira, com toda a sua força, se isole dos
demais, ela precisava de alguém mais próximo que a console nos
momentos difíceis, daí a importância de Fortaleza para ela.
Os demais membros da Família têm suas tarefas para manter a todos
protegidos, utilizei um pouco da personalidade de cada um para nomeálos. Carlota é uma mulher soberba e cheia de si, Onça é tão feroz e
explosiva quanto Safira. Com isso tentei trazer uma forma mais lúdica de
apresentar os personagens.
Quais são suas influências literárias? Ou melhor: quem te inspirou
a começar a escrever?
Eu sempre quis contar histórias, sou, desde a adolescência, apaixonado
por criação. Minhas principais inspirações são Maurício de Souza, Benard
Cornwell, Douglas Adams, Alan Moore, Stan Lee, Christopher Nolan.
No que você tem trabalhado ultimamente? Nos conte onde
podemos acompanhar o seu trabalho pela web.
Estou trabalhando no projeto para iniciar o romance do cenário em de
Capsula de Liberdade, também estou no início do planejamento do
Zinescritos para 2018, além de muitos projetos culturais que estou
escrevendo. É possível me acompanhar e entrar comigo pelo meu
wordpress tiozinhonerd.wordpress.com, meu twitter @mouraescritor e
fanpage fb.com/mouraescritor
Algo mais que queira compartilhar com os leitores da Trasgo?

Estou iniciando uma mediação cultural que pretende ampliar o acesso
dos escritores de ficção especulativa aos editais de incentivo a cultura, já
que os autores dos gêneros literários da Ficção Científica, Fantasia e Horror
dificilmente são contemplados nos editais literários existentes. É uma luta
difícil, mas podemos conseguir vencer se houver uma mobilização por
parte dos escritores.
Nos dia 11 de outubro de 2017 participei de uma reunião na Secretaria
de Estado da Cultura do Governo do Estado de São Paulo para debater os
editais de Literatura do ProAC (Programa de Ação Cultural) para 2018.
Levei a questão da ficção especulativa para entendimento da equipe do
ProAC, que está aberta a um dialogo, mas que só poderemos pensar em
um edital específico para a ficção especulativa se comprovarmos que
temos demanda para tal.
Precisamos nos unir em torno desta causa se quisermos conseguir
algum tipo de apoio do poder público. Espero ter a chance de conversar
mais sobre isso com todos os escritores de ficção especulativa do país,
disseminar esta ideia e quem sabe construir uma cena mais favorável ao
crescimento sustentável da literatura nacional como um todo.

Enrico Tuosto é escritor, revisor da Trasgo e rockstar fracassado. Também cuida das
redes sociais e da newsletter da revista, mas o que ele gosta mesmo de fazer é jogar RPG.
enricotuosto.tumblr.com/writing

ENTREVISTA: ANNA FAGUNDES MARTINO
Por Rodrigo van Kampen

Anna Fagundes Martino nasceu em São Paulo em 1981.
Mestre em Relações Internacionais pela University of East
Anglia (Inglaterra), teve trabalhos publicados em revistas
como a britânica "Litro" e interpretados na Radio BBC
World. No Brasil, publicou "A Casa de Vidro" e "Um Berço de
Heras", ambos pela editora Dame Blanche.
O que me chamou a atenção em Mylène foi a linguagem solta,
divertida, um belo contraste entre "A Casa de Vidro", publicada pela
Dame Blanche. Em qual estilo se sente mais em casa?
Escrevo mais fácil quando tenho personagens tagarelas na mão – eu
sou a pessoa que adora escrever diálogos, então quando tenho a
oportunidade de escrever algo mais coloquial, não perco por nada no
mundo. Adoro situações cotidianas que, de repente, se transformam em
algo absurdo – ou você ri ou você transforma a história num romance do
Stephen King. Eu prefiro rir.
Por outro lado, eu também gosto de explorar outras maneiras de contar
histórias, tentando conter minhas “tendências pé-na-porta” (para usar as
palavras de um amigo meu) e usando outras ferramentas para lidar com
esse absurdo que me é tão caro (e que é tão óbvio que acaba passando
despercebido). Daí você tem coisas como a “A Casa de Vidro” e suas
continuações (“Um Berço de Heras” e “Os Filhos do Pôr-do-Sol”, que sai
ano que vem).  A vida é muito curta para se prender a só um estilo de texto
ou só uma temática.
Planos futuros para a família Silva MacAndrews?
Sim! A trupe toda (incluindo aí o capitão catalão e Claude, o marinheiro
francês especialista em bouillabaisse) vai aparecer em um novo conto, que
será publicado em dezembro pela Dame Blanche dentro de uma coletânea
com mais cinco autores maravilhosos, explorando a ideia do Natal em

diversas áreas da ficção especulativa.
Posso adiantar que a nova aventura dos Silva MacAndrews e seus
associados envolve embarcações piratas, uma caixa com bolo de rolo
roubada, um disco riscado da Céline Dion e uma competição de culinária.
Juro que vai fazer sentido quando vocês lerem.
Você é um dos pilares da Dame Blanche. Em que ser editora
influencia no trabalho como escritora?
Lidar com todo o processo por trás do livro (diagramação, capa, revisão)
acaba te dando um outro ponto de vista sobre o seu trabalho. Escritores
tem a tendência a achar que tem um “chamado” e que os livros saem
pronto da cabeça. Obviamente, isso não acontece – mas a ideia de que só
acontece conosco e não com os outros é suficiente para entrar em pânico e
causar bloqueio criativo.
Editar os textos dos outros fez com que eu perdesse um pouco o medo
do meu próprio trabalho – autores que eu considero maravilhosos também
erram as vírgulas, ufa! Então dá para relaxar um pouco e me concentrar
mais em produzir o texto e menos em deixá-lo perfeito logo de cara.
Como é o seu processo criativo?
Sempre penso na personagem primeiro – sou mais movida pelas
pessoas do que pela trama em si. Sou inspirada por música na maior parte
das vezes, mas também em livros  e poemas, em coisas que vejo no
caminho para o trabalho. A partir da personagem, vem a história. Isso
pode demorar um pouco. “Casa de Vidro”, por exemplo, me custou seis
meses de idas e vindas, entre pesquisas e ensaios para ver por onde eu
abordava a história.
Escrevo primeiro à mão livre (eu sou a Louca da Papelaria, tenho
sempre caderno e uma coleção de canetas-tinteiro na bolsa) e vou
montando e desmontando o cenário até achar algo que me agrada e que
funciona. Depois, passo tudo para o computador (o processo é chato à
beça e eu fico de mau humor por dias a fio por causa disso, mas
compensa) e vou editando. Aquela regra clássica da segunda versão do
texto que manda você cortar 10% do material nunca funciona comigo: eu
sofro de resumite crônica (mal de jornalista) e minhas edições incluem
mais texto ao invés de cortar.

Qual foi a fagulha inicial, a origem do conto Mylène?
Foi um “prompt”, um desafio de escrita que encontrei no Pinterest
(tenho uma pasta só para isso) que dizia: “é isso o que acontece quando
você é criado por piratas”. Foi impossível não ficar com coceira de criar
algo. Pensa: como assim, criado por piratas? Em que capacidade? Filho?
Aparentado? Piratas têm família? Como funciona isso?
Embora eu não seja a maior fã de histórias de piratas que existe, tudo o
que tem a ver com os oceanos me agrada, então resolvi ver no que dava.
Imaginei a coisa mais diametralmente oposta a um pirata – uma
funcionária pública morando em uma cidade que não tem saída para o
mar – e, bem, lá fui eu com a minha “tendência pé-na-porta”. Fui jogando
todos os absurdos e opostos que poderia pensar e, dois dias depois, tinha
a história pronta.
Mylène foi batizada em homenagem a uma das minhas cantoras
preferidas, Mylène Farmer, que também adora criar universos fantasiosos
em seus clipes e shows. A capa do meu disco preferido dela,
Innamoramento, traz muito desse ambiente marinho que eu imaginei para
a personagem. Já as figuras do Claude e do capitão catalão (o nome dele é
Ferran, por falar nisso) foram inspiradas no grupo de rock Soldat Louis,
especializado em versões elétricas de canções de marinheiros.
No que mais tem trabalhado que pode nos adiantar?
Tenho duas histórias que, em breve, estarão nas livrarias eletrônicas
mais próximas do seu browser. “Os Filhos do Pôr-do-Sol”, a última parte do
‘entretenimento botânico’ iniciado com “A Casa de Vidro”, vai ser
publicada pela Dame Blanche no primeiro semestre de 2018.
E tem também uma novela completamente fora do universo fantástico,
“Em uma Noite Como Esta”, que pretendo publicar em breve. É uma
comédia de erros que se passa em um fim de semana muito louco – tem
romance, drama, palavrões, um bar subterrâneo e um Fusca batizado em
homenagem a uma lenda do rock, entre outros itens. Quem curtiu a
linguagem mais solta dos contos provavelmente vai se divertir com essa
história também.
Para quem gostou de seu conto, qual o caminho para acompanhar o
seu trabalho?

Eu sou facilmente localizável no Twitter (@mistral_fm) e tenho uma
newletter semanal, o Anna Dixit (tinyletter.com/annadixit).

Rodrigo van Kampen é escritor, editor da Revista Trasgo, redator publicitário e foge de
moto nos fins de semana. É autor da novela independente Trabalho Honesto e já publicou
em coletâneas da Aquário, Draco e outras publicações. Mora em Campinas com sua
esposa, filha e uma vira-lata, escreve em viverdaescrita.com.br e pode ser encontrado no
Twitter como @rodrigovk.
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ENTREVISTA: BRUNA NORA
Por Lucas Ferraz

Bruna Nora é amante de ficção especulativa desde que
entende o que era uma história, atualmente escritora e
ilustradora de quadrinhos e tudo o mais que pode se
relacionar a narrativas. Vivo a base de chá e projetos
inacabados.
Seu conto "Rainha das Cinzas" mostra um duelo entre uma jovem
rainha protegendo seu reino e uma bruxa. Como você teve a ideia para
essa história?
Pra ser bem sincera... foi um sonho que eu tive, hahaha. Eu não lembro
direito hoje os pormenores, mas eu lembro de sonhar com uma garota
lutando contra uma criatura no meio das chamas, e depois ela, com uma
expressão pesarosa, no topo de uma colina sendo coroada a "Rainha das
Cinzas". Eu achei que dava um bom plot pra um conto quando acordei.
No mundo do seu conto, a magia corrompe. Porque você escolheu
essa abordagem?
Acho que quando eu comecei a desenvolver a história eu precisava de
um motivo para a princesa ter demorado tanto para vir salvar seu próprio
reino. Pensei automaticamente em uma "quest" onde ela iria encontrar
uma arma mágica que pudesse finalmente conter o mal de uma vez por
todas. Mas ao mesmo tempo pensei em todas as emoções negativas que
ela estaria trazendo consigo por causa da situação, e como seria fácil
abusar deste novo poder. Basicamente é uma história sobre como o poder
corrompe as pessoas.
Quais são suas principais influências literárias, nacionais e
internacionais?
Acho que, descaradamente, as obras que mais influenciaram este
cenário foram Puella Magi Madoka Magica e Star Wars. Madoka tem todo o

ciclo vicioso de garotas que destroem bruxas pra depois se tornarem elas,
e Star Wars tem a abordagem do "você se tornou aquilo que jurou
destruir".
Em um geral, eu sou altamente influenciada por autoras de infantojuvenil. Eu gosto do jeito simples e direto, porém ainda sutil e bonito que
autoras como Beth Revis, Marissa Meyer e Amie Kaufman escrevem
fantasia especulativa.
Você também é ilustradora, como sua arte e sua escrita se
relacionam? Há uma interação entre elas?
Eu sempre fui apaixonada por narrativas. Quando eu desenho, eu tento
aplicar isto tanto quando eu escrevo. Como eu gosto muito de animações e
quadrinhos, às vezes eu escrevo pensando em como as cenas
funcionariam se elas fossem adaptadas para um meio visual. Porém
quando decido escrever algo que seja puramente literário, eu costumo
usar da ilustração como um complemento. Inclusive, fiz a ilustra que
acompanha o conto, logo quando eu o escrevi!
Como nascem suas histórias? Nos conte um pouco do seu processo
criativo.
Isso é engraçado. Geralmente minhas histórias começam de algum
sonho que eu tenho (sério, eu tenho uns sonhos muito bizarros). Estes
sonhos geralmente servem de "prompt", que eu começo a desenvolver
alguma coisa em cima. O produto final quase nunca tem a ver com como o
sonho começou, mas eu tenho uma grande dificuldade de sentar e pensar
"vou escrever uma história agora!" sem ter algum tipo de coisa para me
basear em, e estes sonhos servem bem pra isso. Então é escrever, pensar
sobre a história no banho, reescrever, fingir que o trabalho não existe por
uns meses, ler de novo, reescrever, até que eu tenha algo que pareça com
uma história legal.
Onde os leitores da Trasgo que gostaram do seu conto podem
acompanhar seu trabalho?
Eu tenho uma página no Face onde eu compartilho os meus trabalhos
artísticos. A maioria deles são ilustrações, mas confesso que já fiquei com
vontade de colocar as minhas obras escritas em algum lugar pra
compartilhar. De qualquer maneira, quando eu o fizer, eu vou anunciar lá

na página. Eis o link: fb.com/BrunaNoraArt
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dos podcasts CabulosoCast e Papo Lendário, sobre literatura e mitologia respectivamente.
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ENTREVISTA: CAROLINA MENEGOTTO
Por Enrico Tuosto

Carolina Menegotto nasceu e mora em Porto Alegre.
Atualmente cursa a faculdade de Game Design, com
formatura prevista para o final de 2018. No tempo livre,
gosta de escrever contos, ler, ouvir música e praticar no
teclado. Pretende unir sua paixão pela leitura e escrita com
sua formação, seguindo carreira como roteirista e escritora.
Este é o seu primeiro conto publicado, graças ao incentivo de seu professor de
roteiros.
"O Capricho dos Deuses" traz muitas cenas de batalha. Quais foram
suas referências literárias para a escrita do conto?
É difícil dizer e não tenho uma resposta muito certa... A ideia do conto já
tem algum tempo, talvez pouco mais de um ano, realmente não recordo se
teve alguma referência específica. Em parte, acho que foi através de fóruns
de RPG, onde havia diversas batalhas, que acabei ganhando a inspiração
para essas cenas.
A história termina de forma abrupta, dando a entender que o ciclo
no qual os personagens estão envolvidos continua. Estou curioso:
dentro deste universo, há alguma forma de quebrar esse ciclo?
Só a Maia e o Samuel, não. Eles estão presos às exigências dos
Superiores, dependentes da boa vontade deles. Poderiam receber uma
ajuda externa, mas os Castos e os Pecadores são criados para serem
inimigos e não questionarem. Por mais que amigos possam simpatizar
com a situação, vão achar que os dois estão errados e/ou ter medo de
irritar os Superiores e terminar numa situação semelhante.
Além da literatura, o que te inspira a escrever? Nos conte um pouco
da sua jornada como escritora.
Muitas ideias surgem quando escuto música ou nas situações do dia a

dia, mitologias diversas também chamam minha atenção. No geral, as
ideias vêm praticamente do nada, enquanto penso “e se...”.
Sobre minha jornada: Quando eu tinha uns 12 anos (talvez um pouco
menos), minha irmã contava inúmeras histórias e me fez ter interesse em
criar narrativas. Por curiosidade, entrei em fóruns de RPG e descobri que
adorava criar personagens e que era mais fácil (e interessante) criar
narrativas com eles. Comecei a escrever as ideias gerais de histórias, mas
tinha medo do que as pessoas iriam achar.
Na faculdade, meu professor perguntou se eu tinha a intenção de
publicar o conto (imaginem minha surpresa e alegria), foi nesse momento
que resolvi ser escritora. Foi graças a ele que conheci a Trasgo.
Quais são os planos para o futuro? No que você anda trabalhando?
Pretendo escrever mais contos, testando outros estilos e formas de
narrar. Tenho muitas ideias de drama e aventura, além de algumas poucas
de terror, mas ainda tenho que aprender a organizar melhor meu tempo…
Atualmente, estou trabalhando no roteiro do jogo The Princess’ Tale (é
possível achar o trailer no YouTube pesquisando por #sbgames2017).
Mas, fora isso, tenho vários projetos que venho amadurecendo na
mente e, agora, espero que eles comecem a se concretizar no papel.
Alguns contos curtos e outros serão romances mais elaborados. Tem
também outras histórias que pretendo adaptar para jogos... Muitas ideias
e muito trabalho.
Use este espaço para compartilhar o que quiser com os leitores da
Trasgo :)
Só gostaria de agradecer a equipe da Trasgo pelo trabalho maravilhoso
e que fiquei muito feliz pelo meu conto ser selecionado.
Para quem quiser entrar em contato, é mais garantido me enviar um
email (cacau.menegotto@gmail.com). Estou reativando meu Facebook
fb.com/carolina.menegotto, mas não tenho tanto o hábito de olhar ele.
Talvez mais pra frente crie um blog ou um site, mas ainda estou pensando
na ideia.

Enrico Tuosto é escritor, revisor da Trasgo e rockstar fracassado. Também cuida das

redes sociais e da newsletter da revista, mas o que ele gosta mesmo de fazer é jogar RPG.
enricotuosto.tumblr.com/writing

ENTREVISTA: LEONARDO MARAN NEIVA
Por Lucas Ferraz

Leonardo Neiva é jornalista porque, quando criança, achava
bonito ver o pai fazendo listas de compras e também porque
lhe disseram que passaria menos fome do que se fosse
escritor (só não avisaram que não seria muito menos).
Nasceu e vive até hoje em São Paulo e ainda sabe onde
estão suas duas orelhas, o que, segundo me contou de
forma confidencial, é mesmo uma grande sorte. Escreve porque precisa (mas
não volta porque te ama). Já publicou contos nas revistas Escriva, Gueto e
Originais Reprovados, da USP, e no site Obvious. Atualmente está escrevendo
um livro que não tem final porque até agora também não teve começo.
O seu conto "O Estranho Caso dos Professores que Assobiavam",
tem referências mitológicas e um clima Lovecraftiano. Como surgiu a
ideia para essa história?
De fato, Lovecraft acabou sendo a principal referência para a atmosfera
da história, mas não cheguei a pensar no autor quando comecei a escrevêla. Na verdade, eu queria criar uma ficção científica que tratasse um pouco
da ideia do eterno retorno, que é um conceito relativamente antigo e
depois acabou sendo essencial para a filosofia de Nietszche. Estamos
vivendo um momento em que o mundo parece repetir padrões destrutivos
do passado. Nesse contexto, o ditador da história acaba sendo, além de um
tirano, uma representação desse retorno sucessivo das coisas sob
diferentes disfarces. Depois que comecei a escrever, achei que inserir essa
ideia do eterno retorno na história, até sob um ponto de vista mais teórico,
poderia ser interessante. Para isso, reforcei o fato de que tudo aquilo se
passa em um mundo que não é o nosso. Talvez um universo paralelo, um
outro planeta, realmente não sei. Mas me fascinou a noção de que aquilo
pudesse se passar ao mesmo tempo tão perto e tão longe da gente. Foi
durante o ato de colocar essa ideia inicial no papel que acabei descobrindo

em Lovecraft uma certa sobriedade, uma seriedade excessiva, que chega a
ser quase paródica para os dias de hoje, e que cabia perfeitamente naquilo
que eu queria contar.
O conto apresenta o conceito das "escolas de esperança", num
contexto pós-derrubada de um governo ditatorial. Como você teve a
ideia dessas instituições e o que elas representam na história
Ah, sim... A realidade que vemos no início da história é um momento
positivo, de euforia, de libertação após anos tremendamente obscuros. Eu
nunca tive a intenção de desenvolver profundamente o conceito das
escolas de esperança na história. Como vários outros elementos ali, ele
ajuda a compor uma narrativa dessa sociedade que apenas aponta para
uma ideia, algo que existe em algum lugar para além do texto. Eu queria
que esta fosse, ou melhor, parecesse ser uma sociedade complexa o
suficiente a ponto de ser impossível narrá-la por completo no espaço de
algumas páginas. Na história, essas escolas representam, talvez de forma
não muito sutil, uma nova filosofia que enxerga o futuro sob uma luz bem
mais positiva. Me pareceu também que, depois de um período de tão
longa e profunda depressão, a esperança pudesse ser algo a ser ensinado,
um estado de espírito que as pessoas precisassem ser recondicionadas a
sentir novamente. Em última instância, porém, é um conceito com uma
carga um tanto negativa, porque ali elas têm um quê de moda passageira,
algo que nasce e morre ao sabor dos tempos. Imagino que seja difícil
reaprender a ter esperança, mas esquecê-la pode ser um exercício quase
instantâneo, infelizmente.
O seu conto pode ser descrito como weird fiction. Conte-nos sobre
seu envolvimento com esse gênero.
Meu envolvimento vem principalmente pela leitura de autores como o
próprio Lovecraft e Edgar Allan Poe. Vejo que há muitos escritores, da
ficção científica e terror ao realismo mágico, que hoje são associados direta
ou indiretamente ao gênero. Clive Barker é um autor de terror bem mais
recente de que eu gosto muito e que também associaria ao weird fiction
em uma vertente mais moderna. Para mim, é uma narrativa de horror e
fantasia que vai além de seus próprios gêneros, adota outros estilos,
engloba aspectos míticos, o caos, aborda a sociedade e mostra em algum

grau uma perversão do ser humano e da natureza muito mais macabra e
assustadora do que qualquer assombração algum dia poderia ser.
Quais são suas maiores influências literárias, nacionais e
internacionais?
Definir isso é um grande problema, porque nunca me restringi a alguns
gêneros ou autores e gosto de ler e escrever basicamente de tudo. Procuro
aqui também fazer uma diferenciação entre meus autores favoritos e os
que realmente influenciam minha escrita. García Márquez, por exemplo,
considero um dos melhores escritores de todos os tempos, e sou
absolutamente fascinado por seu Cem Anos de Solidão, mas o que escrevo
está bem distante do seu estilo. Acho que ler e escrever, apesar da
aparente proximidade, são ações bem diferentes. Não quero também, de
forma alguma, me colocar perto desses autores citados, mas apenas
apontar algumas semelhanças no tipo de escrita.
Diria que tenho influências no que faço de alguns autores bem diversos
e até um pouco contraditórios quando colocados lado a lado, como
Lovecraft e Philip Roth, ou H. G. Wells e Charles Bukowski. Em território
nacional, acho que ainda estou, como quase todo mundo, sob um certo
campo de influência machadiana, mas também adoraria ter um pouco da
intensidade de uma Rachel de Queiroz, cuja obra, na minha opinião,
merecia ser ainda mais lida e valorizada no Brasil.
Mas essas coisas vão mudando, e eu não sou tão fiel quanto gostaria
com influências. Outro dia mesmo li um livro chamado "Stoner", de John
Williams, um autor que eu não conhecia. Fiquei louco com aquela escrita,
tão direta e simples, mas ao mesmo tempo capaz de evocar sentimentos
belíssimos por meio de pequenas coisas. Se um dia conseguir fazer algo
que se assemelhe a isso, me darei por feliz.
Nos conte um pouco sobre seu processo criativo.
Eu não sou um escritor muito organizado, mas, quando estou
trabalhando seriamente em algo, procuro escrever ao menos um pouco
todos os dias. Mesmo que eu saiba que o que estou escrevendo é porcaria,
e que no fim vou simplesmente ter de jogar tudo na lata de lixo. O próprio
ato de escrever ajuda a continuar escrevendo. Se você parar um dia que
seja, a possibilidade de parar no próximo, no seguinte e, no fim das contas,

não terminar aquilo nunca mais é imensa.
Para buscar inspiração, em geral eu ando. Já tive ideias de livros inteiros
(não necessariamente boas) durante caminhadas de algumas horas.
Muitas dessas ideias se perderam completamente, porque não me
importei em anotá-las. Agora tenho sempre um caderno e caneta nesses
momentos. Anoto tudo, ainda que nunca mais volte para ler essas
anotações.
Você tem algum trabalho em andamento que possa nos adiantar?
Já venho ensaiando há algum tempo começar a escrever um romance,
um que eu realmente termine desta vez. Mas não posso adiantar
exatamente do que se trata, talvez porque eu mesmo ainda não saiba.
Onde os leitores da Trasgo podem encontrar mais trabalhos seus?
Eu tenho um canal no Medium medium.com/@leomneiva2, mas alguns
dos leitores podem se decepcionar. São textos bem pessoais que eu andei
escrevendo de forma esporádica. Tenho também alguns poucos contos
publicados em revistas por aí. Acho que "O Estranho Caso dos Professores
que Assobiavam" vai ser meu primeiro conto ligado à ficção científica e
fantasia a ser publicado. Não tem muita razão para essa demora, são
gêneros de que sempre gostei muito. Inclusive tenho planos de iniciar uma
série sobre temas ligados a eles no Medium. Para quem tiver um pouco de
paciência e interesse, sugiro que acompanhe a página ao longo das
próximas semanas.

Lucas Ferraz é um Consutor de TI que se meteu a escrever e não parou mais. Participa
dos podcasts CabulosoCast e Papo Lendário, sobre literatura e mitologia respectivamente.
Escreve crônicas e edita os contos do Leitor Cabuloso e participa da Trasgo como revisor
lucasferraz.com | @ferraz_lucas

ENTREVISTA: VIMALA ANANDA JAY
Por Rodrigo van Kampen

Vimala Ananda Jay é filósofa e escritora, saxofonista do
Ungambikkula Tribe, autora do livro De A a Z - Uma
aventura pela escrita, e idealizadora do Ateliê de Escritores.
Qual foi a fagulha inicial, as inspirações de
"Revoluções"?
Gosto muito de artes visuais. Um quadro de Kopera serviu de inspiração
para que eu criasse o personagem Buck. Na mesma época, estava
escrevendo um artigo sobre Sartre (sou filósofa de formação) e lembreime do mito de Sísifo. De repente, Buck e Sísifo estavam juntos, algum coisa
precisava nascer dali, larguei o artigo e escrevi o conto.
Achei fantástico o modo como você trabalhou a natureza cíclica que
o conto evoca, sem atalhos fáceis, deixando a leitora se perder nas
voltas do conto. Quais foram as suas referências?
Bom, Sísifo, certamente. Mas pensei em resgatar Sísifo de sua
condenação, por que dar novamente um final trágico a essa história? Acho
que a compaixão por Sísifo inspirou a compaixão por Buck e Jo, e fiz o
círculo desenrolar-se na espiral da planta que esforça-se em direção ao Sol
em seu nascimento. A ideia era essa, rs.
E falando em autoras e autores favoritos, quais são?
Cortázar, Pavitra Shakti Shankar, Espinosa, Ungambikkula, William
Blake, Piazzola, Yerka, Bergson, Proust, poesia sufi, muito cinema. Não
consigo pensar somente em autores, porque todas as artes são essenciais
no meu processo criativo.
Como costuma escrever? Como é o seu processo criativo?
Eu sento e escrevo. E tomo café.
O que pode nos contar do Ateliê de Escritores, que você coordena?

Como eu gosto muito de escrever e de tudo o que gira em torno disso,
em determinado momento comecei a dar aulas de escrita. E comecei a
perceber que não importava muito o que o aluno pretendia escrever, mas
sim que aquilo se tornasse tão vivo e possível para ele quanto para mim.
Assim, passei a orientar essas pessoas, e continuo fazendo isso, nos ateliês
de escrita criativa, nas consultorias de escrita acadêmica e até mesmo em
empresas. Esse projeto está diretamente relacionado ao Ungambikkula,
somos uma cooperativa cultural e artística, cujo propósito é fomentar o
desenvolvimento da consciência humana. Para isso, a arte é o principal
instrumento. Qualquer um pode sair transformado da experiência artística,
quando escreve um romance, pinta um quadro, ou toca um instrumento.
Essa transformação é o que propõe o ateliê, com práticas iniciáticas de
escrita.
Há algo em que esteja trabalhando que pode nos adiantar?
Sim, um livro de contos. Um deles será Revoluções. A princípio, serão
quatro ou cinco contos.
Para quem gostou do seu trabalho, onde pode encontrar mais?
No Ungambikkula (temos uma sede em Barão Geraldo, Campinas) e
nos sites ungambikkula.com.br, ateliedeescritores.com.br. E, claro, serão
todos bem vindos pelas redes sociais!

Rodrigo van Kampen é escritor, editor da Revista Trasgo, redator publicitário e foge de
moto nos fins de semana. É autor da novela independente Trabalho Honesto e já publicou
em coletâneas da Aquário, Draco e outras publicações. Mora em Campinas com sua
esposa, filha e uma vira-lata, escreve em viverdaescrita.com.br e pode ser encontrado no
Twitter como @rodrigovk.

CLASSIFICADOS
Agora a Trasgo tem um espaço para madrinhas e padrinhos anunciarem seus projetos,
lançamentos e afins! Olha só quanta coisa bacana:

Antologia Mitografias vol. 1 - Mitos Modernos
Foi lançada a primeira antologia do site mitografias, na qual 14
autores revisitam narrativas ancestrais em cenários
contemporâneos, trazendo mitos que são ao mesmo tempo
rastros do passado, marcas do presente e indícios do futuro. O
ebook pode ser baixado gratuitamente nos formatos PDF, ePub e
Mobi pelo link abaixo:
mitografias.com.br

Ontem encontrei Letícia.
Ela estava um pouco diferente. O piercing no septo, os cabelos
vermelhos, as roupas mais sóbrias. Mas o sorriso, ah, o sorriso era
o mesmo. E ela ainda lembra que gosto de ABBA. Deve ser a única
pessoa que se importa com isso, mesmo depois de tantos anos.
Vamos nos encontrar no meio da semana, se minha rotina
permitir. Se a Aurélia parar de ligar e a Nina parar de engravidar,
pelo menos. As coisas estão cada vez mais estranhas em:
bit.ly/msaliens

Guerras Cthulhu
Guerras Cthulhu é uma antologia nacional de histórias que se
passam no universo de horror cósmico de Lovecraft. O e-book está
na Amazon e o livro físico será lançado dia 18 de novembro na
Cervejaria Artesanal SP (CASP), às 15h. Prestigie o evento, brindes
no local. Com a presença de Thiago Lee, Mauricio R B Campos,

Gilson Luis da Cunha e Marcelo Fernandes.
amzn.to/2rt4lPh

Viver da Escrita
Viver da escrita é um site com dicas e conteúdo bacana para quem
escreve, seja literatura, seja redação publicitária. Assine também a
newsletter, curadoria de ótimos links sempre fresquinhos!
viverdaescrita.com.br

PADRIM TRASGO: NOVAS RECOMPENSAS!
O Padrim é um site que permite que você apoie os seus projetos
favoritos por doações mensais. Tornando-se um padrinho ou madrinho
da Trasgo, você colabora com a revista, torna as próximas edições
possíveis e investe na ficção científica e fantasia brasileiras!
Reformulamos todas as recompensas do Padrim, olha só a lista de
benefícios que você pode ter acesso:
Clube do Livro da Trasgo: O Clube do Livro da Trasgo envia um
ebook por mês às madrinhas e padrinhos participantes! Trata-se de uma
iniciativa da Trasgo para divulgar e incentivar a literatura de gênero
nacional. Os ebooks são selecionados, muitas vezes de autoras já
publicadas por nossa revista. Escolhemos romances e novelas que valem
a sua leitura, sempre com um debate na Masmorra da Trasgo.
A Masmorra da Trasgo: A Masmorra trata-se de um grupo fechado
no Facebook, com discussões sobre literatura, divulgação de cursos,
oficinas, recomendações e criação de eventos online exclusivos, além de
discussões editoriais a respeito dos próximos passos da Trasgo.
Os anúncios na Trasgo: A Trasgo têm dois tipos de anúncios
exclusivos aos padrinhos ativos:
"Anúncio tipo classificados": um anúncio em texto somente, com até
400 caracteres (incluindo link). Esses anúncios serão agrupados em
uma das páginas finais de cada edição da revista.
"Anúncio exclusivo": Os anúncios exclusivos contemplam uma página

inteira com uma imagem, além de uma outra imagem menor, título
da obra, descrição, links, e o melhor: um trecho da sua obra publicada
na revista, com até 2.000 palavras. Cada anúncio exclusivo é publicado
entre os contos.
Revisão de Contos: Nossa equipe faz uma leitura crítica e revisão
completa de cada conto aprovado para a revista. Esta revisão é estendida
às madrinhas e padrinhos participantes. Faremos uma leitura
aprofundada, sugerindo melhorias e correções em seus contos. As obras
são limitadas em 7.500 palavras.
Oficina Online de Redação: A Oficina Online de Redação é ministrada
pelo editor da Trasgo semestralmente, e contempla dez aulas enviadas
por e-mail sobre criação de mundos fantásticos, revisão dos próprios
textos, diversidade narrativa, planejamento e outros assuntos, com
correção de exercícios. Saiba mais em
http://viverdaescrita.com.br/oficina-de-redacao/
A Trasgo é uma das únicas revistas semiprofissionais do país. Isso
significa que graças às nossas incríveis madrinhas e padrinhos nós
pagamos todo mundo. Apadrinhando a Trasgo você nos ajuda a publicar
e incentivar a produção de fantasia e ficção científica brasileira.

A Trasgo precisa do seu apoio.
Acesse: padrim.com.br/trasgo e veja todos os benefícios!

MADRINHAS E PADRINHOS
Muito obrigado, de coração, pelo apadrinhamento. Essa edição só existe
graças ao apoio destas incríveis pessoas:
Aecio Borba, Alexandre Dias Cavalcanti, Alexandre Felipe de Sousa, Alliah,
Altemar Gavião, Alvaro Rodrigues, Ana Rusche, Anderson Henrique Gonçalves,
Andrea Oliveira, Andriolli Costa, André Caniato, André Marques Ferrari, André
Rojai Neto, Bela Hanajima, Bruno Rauber, Bruno da Silva Bonfim, Bárbara de
Lima Morais, Caio Henrique Amaro, Camila Fernandes, Carlos Calenti, Carlos
Henrique de Magalhães, Carol Chiovatto, Catharino Pereira, Cesar Ricardo
Tomaz da Silva, Claudia Dugim, Cláudia Fusco, Cláudio Carvalho, Cristina Pezel,
Daniel Burle Orlandine, Daniel Folador Rossi, Daniel Renatini, Dario Fukichima,
Darlan de Lima, Dimitri Aiello, Dinei Júnior Rocha do Nascimento, Diniz
Bortolotto, Erica Bombardi, Esdra Davi de Souza, Fabio Alencar, Fabricio
Martines Alves, Fabricio do Prado Semmler, Felipe Grivol, Fernando Antonio
Amaral, Gabriel Sansigolo, Gabriele Gomes Diniz, Guilherme Leite de Azevedo
Pimenta, Hallison Batista, Helio Maciel de Paiva Neto, Hális Alves, Ian Fraser,
Iana Picchioni Araújo, Igor Mascarenhas, Igor Soares, Isa Prospero, Isabela
Albuquerque, Isabela Caixeiro, Janayna Pin, Janio Garcia, Janito Vaqueiro
Ferreira Filho, Jefferson Alberto Ferreira, Jessica Fernanda de Lima Borges,
Johannes van Kampen, Jonas Daggadol, José Carlos Suárez da Rosa, José
Firmino da Silva Junior, José Wilson de Sousa Freire Júnior, Julian Vargas, Juliane
Carolina Livramento, Jéssica Reinaldo Pereira, K. R. Hoehr, Kethlyn Karla da
Silva, Kyanja Lee, Liége Báccaro Toledo, Lucas Amaral, Lucien o Bibliotecário,
Luiz Gabriel Pereira, Marcel Breton, Marcelo A. Pimenta, Maria Clara Monteiro
Rodrigues, Maria Danielma dos Santos Reis, Marina Ferreira de Oliveira,
Mauricio R. B. Campos, Maxwell Tavares, Mayara Barros, Michel Peres, Moacir
Marcos de Souza Filho, Ovídio Augusto Amoedo Machado, Paola Lima Siviero,
Paulo Alcaraz, Paulo Vinicius F. dos Santos, Pedro Zavitoski, Rafael Gustavo
Noris, Renan Bernardo, Renan Santos, Ricardo De Moura Rivaldo, Ricardo
Edgard Caceffo, Ricardo Santos, Roberto de Sousa Causo, Rodrigo Assis
Mesquita, Rodrigo Borges de Oliveira, Rodrigo Chama, Rodrigo Fernandes
Antunes Vieira, Rodrigo Junqueira, Rodrigo da Silva do Ó, Rosenilda Azevedo,

Santiago Santos, Simone Gonçalves de Andrade, Simone Pinheiro, Soraya
Coelho, Tarsis Salvatore, Taverneiro, Thais Messora, Thiago Lee, Tiago Rech,
Valdigleis (Valdi), Valessa Medina, Vanessa Guedes, Victor Bertazzo, Victor
Burgos, Victor Mello Cabrera, Vinicius Rodrigues, Wagner RMS e Wesley Viruga

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