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CEIX BROTHERS

Dois homens correm pela calçada. Seus olhos e

traços denunciam a descendência chinesa. Com

roupas brancas, correm lado a lado. Brancas e 

uma fileira de botões vermelhos desce do 

pescoço até o fim do ifu. 

- Wi, já te falei que usar coldres presos nas 

coxas é coisa de mulher, né? 

- Fica na tua. Você sabe que meus revólveres 

têm cano longo. 

- Eu sei, eu sei... "E vai demorar pra sacar se os 

coldres forem mais altos." Mas não deixa de ser

coisa de mulher. 

- ... 



- Sabe o que mais? Isso de usar revólver de 

cano longo... As minas podem pensar que é pra

compensar outra coisa... 

- Ah, vai se foder! 

- Ei, Wi, isso não é jeito de tratar um irmão. 

- Não mesmo, Yo, só quando o irmão é um 

idiota que não para de falar besteira. Cala a 

boca que a gente já está chegando. 

- Hmmm... Ei, Wi, sabe com que estamos 

lidando? 

- A mulher falou de cobras, não foi? 

Faz sinal para que o irmão pare. Eles se 

encostam no muro da esquina enquanto olham 

a nova rua. 



- Cobras levando gente? Estranho. 

- Estranho, mas é o nosso trabalho. 

- É, eu sei... Sabe o que estava pensando? 

- O quê? 

- Esse mundo está muito mudado mesmo. 

Antigamente monstros sequestravam mulheres 

e os homens iam salvá-las ou pagar alguém 

que fosse capaz de fazer isso. Hoje é o 

contrário. 

- Antigamente não havia monstros. 

- Ah, falo pelas lendas, né? Você também leva 

tudo ao pé da letra... 



- Eu acho que vi algo... - Wi se abaixa e ajusta o

rifle que trazia pendurado às costas. Para usar 

sua mira telescópica. 

- Esse mundo anda tão mudado que tem até 

marmanjo usando coldre nas coxas, vê se 

pode! 

Em posição de mira, Wi analisa por alguns 

instantes o que consegue ver ao longe. 

- Tem algo lá sim. 

- Lá onde? - Yo se estica para ver do que se 

trata. Vê apenas uma mansão com um jardim 

enorme do outro lado da rua. - Tá, e o que 

você vê? 

- Uma mulher passou pela janela. 



- Tá, e o que tem isso de suspeito? 

- Olhe ao seu redor. 

De fato... Yo não havia se dado conta, tão 

entretido estava na conversa enquanto corriam.

Tudo está deserto nesse lado da cidade. Há 

alguns muros quebrados do outro lado da rua e

os dois passaram bem diante deles quando 

vinham. 

Mesmo a mansão está com cara de 

abandonada, jardim não cuidado, portões 

amassados... 

- Ah, Yo. E sobre os meus coldres, é melhor ter 

coldres nas coxas do que se vestir de rosa, 

colocar uma flor no cabelo e ir dançar 

Madonna. 



- Ah, meu, assim não vale... Eu tinha três anos! 

Além do mais foi você mesmo que aprontou 

comigo. 

- Eu que aprontei?! Bom, então não preciso 

dizer a lição, não é? 

- Que lição? 

- Não mexa com seu irmão mais velho. E sabe 

do quê mais? Tem nada de estranho uma 

mulher pagar pra gente resgatar o homem dela.

Se fosse um homem que sequestrasse uma 

mulher e um monstro viesse pagar pra gente 

resgatá-la eu não ia achar estranho! É o nosso 

trabalho, deixe as análises pra depois. 

- Falou o grande Kao-Wi! Acontece que 

trabalhar pra monstros não dá boa fama... 



- Pronto, vi outra mulher e se eu não estiver 

com problema de vista... Puta merda! Ela tem 

rabo de cobra!? 

- Mulher com rabo de cobra... Deve ser uma 

naga. 

- Uma o quê? 

- Uma naga, ué! É um tipo de monstro que já 

ouvi falar em jogos... Tá vendo a lição agora, 

não é? Nunca subestime seu irmão mais novo 

só porque você é mais velho que ele. 

"Obrigado, meu irmão querido. Não sei o que 

faria sem você..." 

- É, sabichão? O que essa naga faz? Como a 

gente derrota ela? 



- Aí você está querendo demais... Já fiz a minha

parte, esses detalhes você resolve. E se não 

conseguir a gente simplesmente cai em cima 

dela atirando e pronto! 

- No três, atravessamos a rua correndo, tudo 

bem? 

- Por mim está ótimo. 

- Um... Dois... Três! 

Kao-Wi corre atravessando a rua, com o 

objetivo de chegar até a parede externa da 

mansão, mas Aeze-Yo corre justamente em 

direção aos portões. 

- Ei, seu idiota! 



Já é tarde e Yo passou pelo portão. Não resta a

Wi senão acompanhá-lo. Os dois se encontram 

no meio do jardim, escondidos atrás de uma 

árvore. 

- Seu idiota, era pra gente ter só atravessado a 

rua. 

- Não foi o que a gente fez? 

- Se fosse pra gente entrar na mansão eu tinha 

dito pra entrar na mansão. 

- Tá, foi mal! Entendi errado! 

- Por que você sempre faz isso, hein? Agora 

não sabemos se elas nos viram ou não. 

- Ah, relaxa... A gente vai lá atirando e dá cabo 

delas. Simples, né? 



- É, muito... Não sabemos se esse bicho se 

machuca, não sabemos quantos são. Muito 

simples! 

Wi prepara o rifle, que ainda estava na mão, e 

mira as janelas, uma a uma, com cuidado. 

- Vê alguma coisa? 

- Nada demais. Só duas cobras com cabeça de 

gente conversando no primeiro andar. 

- Duas o quê? Bom, atira nelas então! 

- Você é louco!? Quantas será que têm? Se 

saem umas 200 dessas da mansão depois do 

tiro? 

- Se acontecer isso a gente corre, ué! Mas se 

saírem até dez acho que dá pra gente encarar. 



- Sabe de uma coisa? Já cansei. Fique a postos.

- Com a besta ou o revólver? 

- Com o que funcionar. Vou atirar em uma delas

e ver se ela se machuca. Se não se ferir, não 

temos outro jeito, temos que recuar e recusar a

missão até termos equipamento apropriado. Se

ferir, ótimo: usamos esta árvore como proteção

e esperamos saírem. 

- Isso aí! Depois eu que sou imprudente, mas 

gostei da ideia! Também cansei disso tudo. 

- Calma lá. Elas não vão saber de onde veio o 

tiro. Eu ficarei olhando deitado aqui, escondido,

para contar quantas são, tanto pelas que 

saírem da casa, como pelas que passarem nas 

janelas. 



- É, parece uma boa ideia pra quem quer 

resolver logo. 

- Então vamos lá... 

Kao-Wi se deita no lado mais afastado da casa, 

ao lado da árvore, com o rifle. Mira por um 

tempo e dispara. 

Um grito monstruoso faz os dois sentirem um 

frio na espinha. Aeze-Yo prepara a besta de 

mão. 

No minuto seguinte, Kao-Wi permanece parado

mirando com o rifle. Mais para analisar a casa, 

como planejado, do que para atirar novamente.

Aeze-Yo parece sentir alguma coisa, enquanto 

toca o projétil da besta. Finalmente sorri e 



segura a besta com as duas mãos, de costas na

árvore, esperando apenas o sinal. 

O dardo na besta tem um ar estranho. Não que 

faça visivelmente nada de anormal, mas não 

tem como não dizer que ele está "vivo" 

simplesmente por olhá-lo. 

Mais um minuto se passa. Outro disparo. 

- Vai! - Kao-Wi fala e Aeze-Yo apresenta a 

besta pelo outro lado da árvore, então vê a 

cena. 

Três cobras enormes com cabeças de mulheres

e braços com garras. Uma delas caída no chão,

sangrando pelos buracos na cabeça. 



Mais um tiro do rifle acerta a mais próxima, 

mais ou menos no momento em que Yo dispara

o dardo de sua besta, que causa uma ligeira 

explosão na altura do que seria o peito da 

criatura, se abaixo de seu pescoço ainda fosse 

gente. 

Kao-Wi se levanta, sacando os dois revólveres, 

enquanto Aeze-Yo deixa a besta para sacar o 

seu único. Acabou a carga das armas mais 

pesadas dos dois, hora de revólveres. 

Os dois se aproximam. Resta apenas uma naga 

intacta, que olha assustada ao seu redor. Ao 

reparar bem nos dois, parte em direção a Yo. 

Com o revólver esquerdo, Kao-Wi dispara 

contra a naga moribunda, que acabara de levar

tiros dos dois irmãos. enquanto a direita 



dispara contra a naga intacta, acertando seu 

dorso. Aeze-Yo dispara e a bala atravessa o 

pescoço da criatura. 

- Aghhhhh! - Yo é atingido em cheio. 

- Merda! - Kao-Wi guarda os revólveres e saca, 

da cintura, duas pequenas foices orientais. 

Armas conhecidas como Kama. Salta na naga 

desferindo golpes. Um dos golpes erra, mas o 

outro acerta no meio do ser, que olha para trás,

caindo ao lado de Yo. 

Muito sangue por aqui e a roupa de Yo já está 

vermelha ao invés de branca. 

Kao-Wi devolve a Kama direita para que sua 

mão esquerda segure as duas, e saca 

novamente um dos dois revólveres. Um 



revólver de cano longo. Uma Colt Anaconda, 

nome curioso dado seu adversário atual. 

Agora  não tem mais risco de atirar em seu 

irmão, risco este que o tinha feito mudar de 

arma de fogo para combate corpo a corpo. Ele 

aponta e dispara mais uma vez. 

Aquela explosão ecoa novamente e a última 

naga cai com um buraco na testa. 

- Yo, seu idiota! Como você está? - O irmão 

mais velho se abaixa e começa a desabotoar a 

roupa de Aeze-Yo, que está rasgada. 

Uma ferida feia na coxa esquerda. 

Kao-Wi faz o que pode, rasgando o casaco do 

irmão e usando-o para estancar o 



sangramento. Então começa a tirar o próprio 

casaco. Tira um outro igual, porém preto, e o 

veste. Deixa-o e caminha lentamente para a 

mansão. 

- Ei, seu... Você não vai lá sozinho, né? 

- Está com medo de ser atacado aqui fora? Liga

não que eu volto já! Você tem sua Python aí. 

Ele continua, com suas duas armas, já 

recarregadas, em mãos. Já está anoitecendo a 

essa altura e ele entra. 

Mal se pode ver aqui dentro, mas Kao-Wi 

também tem uma habilidade secreta. Seu nariz 

começa a sangrar quando seus olhos adquirem 

um brilho vermelho. Agora ele enxerga tudo 

ainda melhor do que se fosse dia. 



Passo após passo, segue pelos corredores e 

cômodos da casa. Tudo destruído e nem sinal 

de ninguém. Sobe a escadaria. 

É ao entrar naquele salão com um piano no 

canto que Wi pode ver. São sete cabeças 

humanas num canto. Só as cabeças. 

Certamente serviram de alimento para as 

nagas. Talvez por terem rostos humanos, as 

nagas não gostem de comer também as 

cabeças, talvez... Mas uma delas sem dúvidas é 

a cabeça do homem que eles vieram resgatar. 

Kao-Wi a coloca numa bolsa que encontrou por

ali mesmo e vai embora. Sempre atento a 

qualquer movimento estranho que possa se 

apresentar, mas parece que a missão acabou. 

- E aí, Wi? Ai... 



- Ele está morto. Estão todos mortos. 

- E agora? 

- Que cabeça a minha... O que uns bichos como

esses iam querer fazer com uma pessoa? 

Guardar como refém pra quê? Queriam só 

encher o bucho mesmo. 

- É, fazer o quê? Me ajuda a levantar. 

- Agora a gente volta lá e fala com a madame. 

Nosso serviço foi feito da melhor forma 

possível e ela tem que nos pagar. 

- E se ela não quiser? 

- Aí espero que nunca mais ela precise de nós...

ino



A HISTÓRIA TERMINOU?
Depende do que você quer dizer com terminar. 

Se você gostou da história, avise ao autor. 

Com base nas opiniões do leitor, poderá haver 

mais histórias como esta, ou mesmo mesmo 

uma novela de aventura!

Os irmãos Ceix aparecem também na novela de

aventura Jasmim. Se você quiser, pode lê-la 

gratuitamente em livros.cordeis.com. Ou pode 

adquirir a versão em ebook na Amazon ou 

Google Play Livros, com alguns complementos 

como este conto. O autor tem ainda a versão 

impressa dos livros, caso seja sua preferência.

http://livros.cordeis.com/
https://play.google.com/store/books/details?id=C3sREAAAQBAJ
https://www.amazon.com.br/dp/B07RHQ3NLW


PULP ZINE CASTELO

Pulp Fiction foi um modo antigo de distribuição 

de contos em modalidade que lembra a 

Literatura de Cordel. Existiu em vários países, 

com nomes diferentes.

No Brasil tivemos um período onde fanzines 

fizeram sucesso. Eram revistas feitas por fãs e 

fotocopiadas para venda ou distribuição 

gratuita.

A proposta do Pulp Zine Castelo é juntar os dois

elementos e apresentar contos em um formato 

simples e acessível.

Convido outros autores de contos a publicarem

seus contos em seus próprios pulpzines!



CORDÉIS DO AUTOR

• A Casa Sumida
• A Concha Mágica
• A Espada Perfeita
• A História do Cordel do Software Livre
• A Lenda de Frushige
• A Lenda da Saifora
• A Prosa de Vlad e Louis
• A Rainha Gelada
• A Saga de um Encanador
• A Triste História de uma Sereia
• Agreste Bastam Aguento Pesquisador
• Altas Confusões na TV
• Apptopia
• Arte de Guerrilha
• Asas Negras
• Baluarte Alexandrino
• Bela e o Leão
• Cadê o Super-Homem
• Castelo de Cartas
• Castelo Gótico
• Como fazer um cordel
• Cordel da Burguesia
• Cordel da Pipa e da Sopa



• Cordel da Pirataria
• Cordel Digital
• Cordel do Aplicativos
• Cordel do BrOffice
• Cordel do GNOME
• Cordel do GNU/Linux
• Cordel do Software Livre
• Cordel Futurista
• Cordel Pokémon
• Cordel Quilombola
• Coroa do RPG
• De Altos e Baixos
• Debate do professor com um pai
• Desafio a Pedro Cevada
• Despolítica Futebol Clube
• DIABOM
• Dil Má
• Do Livre e do Grátis
• Do Outro Lado da Ponte
• Drone da Paixão
• É Guerra!
• É Rap ou é Repente?
• Eleições e Internet
• Entendendo esse Sistema
• Esco conhece a Europa
• Estrangeiro Nato



• Fazendo um Cordel em Sextilhas
• Florestiotas
• Galope Estelar
• Ganância na Pandemia
• Gigantes do Brasil
• Grafite Temporal
• Internet através do Tempo
• Isso é Brasil
• João e Maria
• Lampião Elétrico
• Matuto Digital
• Meu cordel como ninguém antes fez
• Miragem, a Saga
• Mister Chip
• O Bando da Liberdade
• O Brasil tá pra Alugar
• O Castelo da Bruxa
• O Castelo de Zumbis
• O Castelo do Rei Falcão
• O Colecionador de Sonhos
• O Comunista e o Capitalista
• O Computador Minerva
• O Dia em que o Diabo foi o Salvador
• O Estudante da Rua
• O Fantasma da Ópera
• O Gênio



• O Menino que acordou com a cabeça 
quadrada

• O Mundo das Fake News
• O Pastor e o Cientista
• O que Peste é Podcast
• O Relatório da ONU
• O Rei Abacaxi
• O Surfista do 5G
• O Torneio de Fliperama do Milênio
• O Vaqueiro Orgânico
• Onde pra sempre hei de morar
• Os 12 Astros do Espaço
• Os Índios e o Monstro do Espaço
• Os Monstros de Rapunzel
• Palito Amigo de Freud
• Para o Bem da Nossa Educação
• Para Muitas Doenças
• Patetadas de Arapiraca
• Pedro Cevada contra Meme Face
• Pedro Cevada contra o Palhaço 

Trerreauz
• Peleja da Rua
• Peleja de Pelé contra Roberto Carlos
• Pensamentos de Porão
• Perdido na Feira
• Perguntei ao Pato sobre o Outubro Rosa



• Perseguição pela Universidade
• Piratas e Reis
• Planeta dos Vampiros
• Presidentes e a Memória do Povo
• Programador da Própria Vida
• Prometeus e a Tecnologia Proibida
• Reciclando Cordéis
• Robô Sagrado no Carnaval de 

Normandia
• Romance na Serra do Fogo
• Rubi
• Seu Papai Noel
• Sonetos Cordelares
• Talita Campeã da Terra
• Taverna 8 Bits – Outras Cores
• Toca Raul
• Todas as Artes do Mundo
• U. E. B. B.
• Um Conto no Oeste
• Uma Noite no Lago de Jade
• Uma Tragédia Informática
• Uma Van de Cantador
• Violência só na Ficção
• Visita de Lampião Elétrico
• Você tem os fontes também



CASTELO PULP ZINE

• Pesquisa Espacial   (Um conto de Natal?)
• O Poeta da Colina
• Aurora de Prata
• Kastin
• Azawagh
• Ceix Brothers

NOVELAS EM FOLHETIM

1. Jasmim
2. Escarlate
3. Escarlate II
4. Escarlate III
5. Warning Zone
6. Sina
7. O Último Mototáxi de Arapiraca (em 

publicação)
8. O Diário de Sharon (em publicação)

COLETÂNEAS DE CONTOS

1. Contos Psicodélicos



XRZINE

1. O Livro de Nix (RPG infantil completo)
2. Modo Básico (RPG genérico)
3. Sete Ilhas (Cenário de Fantasia Medieval)
4. Animalia (Cenário Kemonomimi infantil)
5. Modo Passatempo (RPG genérico)
6. Neocan (Cenário Cyberagreste)
7. Modo Quintetos (RPG com foco em 

equipes)
8. Lampejo de Magia (aditivo com regras 

para deuses e magia)
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