




Bem-vindos

É com imenso prazer que nós do 
staff da Brasil FurFest recebemos 
furries brasileiros e de diversos 
países aqui em Santos para essa 
primeira edição da Brasil FurFest. 
Um sonho antigo da nossa 
comunidade, que finalmente virou 
realidade!

Mas não se trata de um sonho 
do staff do evento e sim de uma 
conquista de todos os furries 
brasileiros, que colaboraram, se 
inscreveram, fizeram propaganda 
boca-a-boca, inclusive fora do 
país. Foram vocês que apoiaram 
a ideia desde o início e mostraram 
via crowfunding que o desejo de ter 
uma convenção furry de hotel aqui    
no nosso país é muito maior do que 
todos nós imaginávamos.

É graças à vontade de 
vocês que nos 

reunimos  
hoje aqui, 

à primeira Convenção Furry
de hotel realizada no Brasil!

A Brasil FurFest nasceu de um sonho: o sonho de realizar uma convenção furry 
no Brasil nos mesmos moldes das grandes convenções internacionais! 
Obrigado por acreditar e realizar esse sonho com a gente!

mostrando para o mundo que o 
fandom brasileiro também pode 
ter uma convenção de hotel e em 
alto nível!

Teremos um fim de semana 
cheio de atividades: palestras, 
workshops, campeonato de dança, 
bazar furry, ônibus balada, fursuit 
games e fursuit parade. Ufa! A 
primeira convenção  furry de hotel 
do Brasil começa em grande estilo, 
com uma grande programação e 
em um local perfeito.

O Mercure Santos Hotel 
possui toda a estrutura que um 
evento deste porte requer: salas 
climatizadas, amplos banheiros, 
elevadores e uma equipe preparada 
para atender os participantes em 
todas as suas necessidades. Com 
isso garantimos o melhor em 
conforto para os furries que vieram 
para passar esse fim de semana 
mágico conosco.

Esperamos que todos  vocês 
aproveitem cada segundo da 
Brasil FurFest. Que seja um fim 
de semana repleto de momentos 
únicos, memórias inesquecíveis, 
fotos memoráveis e, sobretudo, um 
fim de semana em que cada um 
possa ser o que quiser em meio a 
uma comunidade que é a nossa 
cara, ou melhor, nosso focinho!

Entrem nessa Brasília amarela 
e aproveitem a primeira edição 
da Brasil FurFest. Ela foi feita pela 
vontade da nosso fandom para 
todos nós!

Danny Lauderdale
Chairman da Brasil FurFest
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O sonho de realizar 
uma convenção furry 
de hotel no Brasil 

é antigo. Sempre havia a 
pergunta no ar: Será que 
é possível realizar uma 
convenção furry de hotel no 
Brasil?

Os furries fundadores 
do Furboliche (evento de 
boliche furry realizado 
desde 2014) tinham em suas 
mentes a mesma pergunta 
e a ideia de realizar uma 
convenção de hotel desde 
2014. Na época, o 
projeto levava 
o nome de 
“Confursão” 
( C o n v e n ç ã o 
Furry de São 
Paulo). Por 
co n s i d e ra r e m 
que não tinham 
e x p e r i ê n c i a  
para  realizar um evento 
de grande porte, eles 
decidiram organizar  o 
boliche para adquirir know-
how e entender a dinâmica 
do fandom.

A partir do anúncio de que 
a primeira convenção furry 
brasileira, Abando (que 
existia desde 2008), não 
teria sequência após 2016, o 
staff do Furboliche anunciou 
que faria a já planejada 
convenção de hotel, para 
que o Brasil não ficasse sem 
eventos furry de múltiplos 
dias. O nome Confursão foi 
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Como surgiu a

Brasil FurFest

O
trocado por Brasil FurFest 
para evitar coincidência 
com o evento Confuria.

O anúncio oficial da BFF 
foi feito no Furboliche 5. 
Durante a apresentação, 
foram revelados o logo, 
fotos e vídeos do local do 
evento e foi anunciado que 
a convenção seria iniciada 
com um crowdfunding e  
mais atividades e estrutura 
para o evento seriam 
adicionadas conforme os 
valores arrecadados. 

A meta do crowdfunding, 
de 6 mil reais, foi alcançada 
em apenas 13 dias. 

Em  meados 
de abril de 
2016, um vídeo 
foi divulgado 
no youtube 
apresentando 
o tema para 
o evento 
de 2016: 

“Peludos em 
Santos”, uma brincadeira 
com o nome da música 
“Pelados em Santos” da 
banda Mamonas Assassinas, 
falecida há exatos 20 anos. 
Os convidados de honra 
também foram conhecidos: 
El Ranno, famoso ilustrador 
brasileiro e Latin Vixen, 
fursuit-maker, da Mixed 
Candy Costumes, sediada 
em Orlando, EUA.

Mais do que uma ideia, a 
Brasil FurFest é a prova de 
que quando a comunidade 
furry se une em prol de uma 
causa, ela sempre consegue 
realizar tudo o que deseja.

Aproveitamos o espaço para agradecer publicamente os furries 
CenoBear e Exano WhiteDragon, que estiveram na organização 
do evento em seu início, mas que não puderam continuar 
conosco nesta empreitada. Nosso mais sincero agradecimento.







Sexta, 9/9

Programação da Brasil FurFest

15:00-
23:00

20:00-
00:00

Credenciamento
Hall do Hotel (piso T)

Esquenta BFF
Quiosque Av. da Praia

Sábado, 10/9
08:00-
09:00

09:00-
10:00

10:00-
11:00

10:00-
14:00

10:00-
23:00

10:00-
23:00

Credenciamento
Lounge (piso L)

Cerimônia de Abertura
“Minha Primeira 
Convenção Furry”
Sala Porto (piso L)

Integração
“Não conheço ninguém 
aqui. E agora?”
Sala Porto (piso L)

Torneio de 
“Magic The Gathering”
Sala Vila (piso L)

Artist’s Alley (Sala de 
Desenhistas)
Sala Coliseu (piso L)

Fursuit Lounge
Sala Aquário (piso L)

11:00-
12:00

12:00-
14:00

14:00-
15:30

14:00-
23:00

16:00-
16:30

17:00-
18:00

18:00-
19:00

19:00-
21:00

19:00-
21:00

21:00-
23:00

23:30-
01:30

Workshop de Ilustração 
e Personagens com El 
Ranno - Parte I
Sala Porto (piso L)

Horário Reservado para 
Almoço

Workshop de Ilustração 
e Personagens com El 
Ranno - Parte II
Sala Porto (piso L)

Gaming Room (Sala de 
Jogos Livre)
Sala Vila (piso L)

Fursuit Parade*
*Em caso de chuva: 
Photoshoot com Fursuiters
Hall do Hotel (piso T)

Palestra sobre 
Literatura Furry com 
Cristal Wolf
Sala Porto (piso L)

Painel sobre 
Personagens e 
Animação com Felipe 
Marcantônio
Sala Porto (piso L)

Horário Reservado para 
Jantar

Jantar Especial (Super 
Patrocinadores I)
Restaurante Da Marco 
(piso CO)

Competição de Dança/
Premiação Competição 
da Dança
Sala Porto (piso L)

Ônibus Balada com 
DJ Casshan Wolf
Hall do Hotel (piso T)

09:00-
10:30

09:00-
16:00

09:00-
16:00

11:00-
12:00

12:00-
14:00

12:00-
14:00

14:00-
15:00

15:00-
16:00

16:00
16:30

Fursuit Games
Sala Vila (piso L)

Bazar Furry
Sala Coliseu (piso L)

Fursuit Lounge
Hall do Hotel (piso T)

“A Necessidade De Se 
Afirmar Furry”
com Setzer Gabbiani
Sala Vila (piso L)

Horário Reservado para 
Almoço

Almoço Especial (Super 
Patrocinadores II)
Restaurante Da Marco 
(piso CO)

Painel sobre Fursuits 
com Latin Vixen
Sala Vila (piso L)

Furry Parade + Foto 
Oficial do Evento
Hall do Hotel (piso T)

Cerimônia de 
Encerramento
Sala Vila (piso L)

Domingo, 11/9
Programação sujeita a alterações conforme o andamento do evento
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REGRAS GERAIS
Qualquer ação que cause 

interferência ao andamento 
do evento, afete a relação 
entre os presentes; que cause 
desconforto ou constrangimento 
aos participantes; que cause 
danos materiais ao hotel e/ou 
locais que abriguem atividades 
do evento; resultará em expulsão 
imediata dos participantes 
envolvidos. As regras de conduta 
abaixo se sobrepõem às demais 
regras do regulamento e devem 
ser respeitadas totalmente.

- Tratar respeitosamente 
participantes, staffs, hóspedes 
e demais pessoas que estiverem 
no evento.

- Seguir sempre os avisos 
dados pelo staff do evento.

- Não serão tolerados: 
quaisquer forma de assédio 
(moral, físico, preconceito, 
intimidação), violência física ou 
verbal, perseguição, vestimentas 
que mostrem ou simulem partes 
íntimas, danos materiais aos 
locais relacionados ao evento.

- Em caso de descumprimento 
das regras citadas aqui, serão 
responsabilizados todos os 
envolvidos e/ou hóspedes dos 
quartos.

REGISTRO E BADGES
- Todos devem portar 

o documento original de 
identidade no momento 
do credenciamento. Cópias 
autenticadas não são válidas, 
conforme lei.

- Os participantes devem  

usar a badge durante toda a 
convenção a badge fornecida 
para o evento.

-  As badges serão requisitadas 
pelos staffs em todas as 
atividades da convenção.

REGRAS DO HOTEL
- É proibido jogar lixo no chão, 

pelas janelas dos quartos, deixar 
o quarto em estado de falta de 
higiene. 

- Se danos forem causados ao 
hotel, os participantes envolvidos 
arcarão com o prejuízo.

- É proibido colocar mais 
pessoas no quarto do que 
a capacidade que o hotel 
estabelece.

FESTAS E REUNIÕES
- Reuniões nos quartos do 

hotel não podem gerar barulho 
excessivo após as 22h.

- É probibido fazer festas ou 
reuniões nos corredores e áreas 
comuns do hotel.

- Em caso de barulho 
excessivo, será dado apenas 
um aviso por parte da staff do 
evento. Não haverá segundo 
aviso, cabendo ao hotel tomar as 
providências que achar cabíveis.

VESTIMENTAS/DECÊNCIA
- É obrigatório usar trajes que 

cubram as partes íntimas, em 
áreas públicas, durante todo o 
evento.

- É proibido usar maquiagens, 
pinturas corporais sem prévia 
permissão do staff.

- É proibido comportamento 

sexual ou comportamento 
que ultrapasse o limite de 
demonstração pública de afeto.

- É proibido exibir fotos 
ou qualquer material gráfico 
com pornografia humana ou 
antropomórfica (yiff) em locais 
públicos. 

ÁLCOOL E SUBSTÂNCIAS
- Participantes que exagerem 

na dosagem alcoólica e 
que estejam em estado de 
incapacitação serão levados a 
seus quartos ou será acionada 
uma ambulância.

- Quaisquer participantes em 
posse de drogas ou substâncias 
não permitidas por lei serão 
denunciados ou conduzidos à 
autoridade policial.

- Conforme legislação em 
vigor no Estado de Sâo Paulo, 
fumar é probido em qualquer 
ambiente fechado, incluindo o 
quarto do hotel.

Outras regras podem 
ser anunciadas conforme o 
decorrer do evento.

Em caso de quaisquer 
dúvidas acerca deste 
regulamento, favor consultar 
imediatamente o staff ou o 
chairman do evento.

A Brasil FurFest deseja ser uma convenção com clima amigável e 
respeitoso para membros da comunidade furry e seus simpatizantes. 

Como condição de fazer parte do evento, os participantes concordam 
tacitamente com as regras de conduta do evento que serão aplicadas em 

áreas comuns do hotel e também no quiosque conveniado ao evento. As regras 
de conduta são a garantia de um evento sem problemas e as mesmas serão seguidas à 
risca pela organização da Brasil FurFest.

Este é apenas um resumo do regulamento da Brasil 
FurFest. O texto completo encontra-se em:

www.brasilfurfest.com.br/regulamento
10 | Brasil FURFEST 



Brasil FURFEST |   11



12 | Brasil FURFEST 

El Ranno
Nosso primeiro convidado 

de honra é uma pessoa muito 
especial para a Brasil FurFest. 

El Ranno, também conhecido 
como Marc Knelsen, é um 
ilustrador e artista gráfico 
brasileiro, natural de Porto 
Alegre,  RS, que hoje reside em 
São Paulo.

Desde o início apoiou a 
concepção do evento e se 
colocou à disposição a ajudar 
no que fosse necessário para 
realizar o sonho de realizar a 
primeira convenção furry do 
Brasil.

É de El Ranno a linda arte que 
ilustra a capa deste conbook,  
mostrando furries junto a uma 
Brasília amarela na praia de 
Santos. 

Dono de uma habilidade 
incrível para ilustrar, El Ranno 
conta que começou a trabalhar 

com ilustração apenas em 
2013, após assistir palestras da 
Disney e da Pixar. “Eu apenas 
desenhava ocasionalmente, 
sem pretensão de me tornar 

um ilustrador profissional. Mas 
em 2013, depois de seis anos 
trabalhando em agências de 
publicidade como Designer 
Gráfico, eu estava frustrado 
com o que eu fazia no trabalho, 
então decidi abandonar a área 
e procurar outra profissão para 
me dedicar”, conta o ilustrador.

El Ranno é reconhecido 
pelo trabalho na criação de 
personagens antropomórficos 
para diversos trabalhos, por 
fazer comissões de arte para 
diversos furries e por suas 
livestreams onde compartilha 
técnicas de desenho e ilustração.

Baseado em sua própria 
história, Ranno quer incentivar 
outros artistas  do fandom 
com seu workshop de criação 
de personsagens, que será 
realizado no sábado, dia 10, na 
sala Porto, a partir das 11 horas .

Conheça mais do trabalho dele em:
www.elranno.com

Ilustrador
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Latin Vixen
Quando se fala de fursuit 

no mundo, um dos primeiros 
nomes que vem a cabeça da 
maioria dos furries é o da Mixed 
Candy Costumes, empresa de 
criação de mascotes e fursuits 
criadas por Latin Vixen, também 
conhecida como Valentina 
Caicedo.

Essa colombiana que vive 
em Clermont, nos arredores de 
Orlando, na Flórida, tem um 
talento mais do que especial 
para trazer à vida personagens e 
fursonas através de trajes lindos 
e cheios de detalhes únicos.

É reconhecida como uma das 
principais fursuit-makers do 
mundo, possuindo uma legião 
de fãs aqui no Brasil.

Estamos encantados de ter 
como nossa primeira convidada 
de honra internacional a Latin 
Vixen, agregando valor ao 

evento e realizando o sonho 
de muitos furries de conhecer 
as pessoas por trás de fursuits 
conhecidas dentro do fandom.

Latin Vixen nos contou que 
conheceu o fandom em meados 

de 1999, procurando por artes 
antropomórifcas em sites da 
internet. Ela ainda não conhecia 
as fursuits na época.

Foi com sua mãe que ela 
iniciou a confecção dos trajes 
que hoje são famosos em 
todo o mundo. Valentina diz 
que começou a fazer fursuits 
somente pela diversão.

As primeiras fursuits tinham 
referências do Anime, já que 
Latin Vixen era apaixonada 
pelas artes japonesas na época.

Para a Brasil FurFest, a fursuit 
maker colombiana disse estar 
muito ansiosa. 

“Quero conhecer novas 
pessoas, descobrir novas artes 
e artistas e claro, ver um novo 
país” - avisa Latin Vixen, que fará 
uma palestra sobre fursuits na 
Brasil FurFest, no domingo, dia 
11 às 14 horas na Sala Vila.

Conheça mais do trabalho dela em:
www.mixedcandy.com

Fursuit MakerIlustrador



Dona de uma capacidade 
única para escrever e contar 
estórias com personagens 
animais, Cristal Wolf 
conseguiu com a ajuda 
da nossa comunidade 
publicar seu livro de maneira 
independente, e  hoje ela 
é reconhecida como uma 
escritora furry de talento. 

Na Brasil FurFest, Cristal  
Wolf vai lançar seu primeiro 
livro impresso numa noite de 
autógrafos  que promete ser 

mais do que especial!

Mais do que dar vida a 
personagens, seja escrevendo 
ou desenhando, Cristal Wolf 
(também conhecida no “mundo 
real” como Bruna), trabalha 
há muitos anos com arte, 
batalhando para conseguir 
ser uma artista 
independente e viver 
de suas próprias 
criações, espalhando 
a arte antropomórfica 
mundo afora.

Cristal Wolf é 
natural da cidade 
de Santos,  SP, mas 
ainda quando era criança 
se mudou para Uberlândia, 
MG, após a separação dos 
pais. Ela conta que foi criada 
dentro de doutrinas rígidas 
com fortes embasamentos 
religiosos, o que afetou sua 

infância e adolescência. Foi 
no meio dessa tormenta que 
surgiu o lado escritora com a 
sua primeira obra, “Crônicas 
de Sal e Lua”,  uma mistura 
de palavras, desenhos e 
canções que, segundo Cristal, 

serviram de válvula de escape 
para seu selvagem coração. 
“Graças às ‘Crônicas de Sal e 
Lua’, tive a oportunidade de 
desenvolver minhas habilidades 
artísticas, estas que foram de 
suma importância para meu 

crescimento profissional e 
pessoal”, diz a escritora.

Sua identificação com os 
animais, sobretudo com os 
lobos, vai além de uma simples 
fursona. “Eu não tenho uma 
fursona pois eu sou ela. Eu 

sou um lobo preso 
em uma prisão de 
carne. Eu sou o que 
alguns chamam de 
teriantropa. Eu sou 
um animal contido 
num corpo humano”, 
confidencia Cristal, 
que considera que 

sua forma verdadeira é etérea.
Fã de literatura fantástica, de 

preferência com muita magia 
e animais, Cristal descobriu o 
furry fandom por volta do ano 
de 2003, quando frequentava 
salas de bate-papo online com 

“Agora é a hora para os 
artistas furries tentarem 
real izar seus sonhos.”
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A escritora furry que



outras pessoas que também 
admiravam animais e as artes 
antropomórficas. Sobre o 
fandom, a escritora admira 
a possibilidade de poder se 
expressar sem amarras. “A 
liberdade de poder ser quem 
sou sem usar uma ‘máscara 
de humano’ sem ter medo de 
dizer o que sinto e como 
sinto. É uma segunda 
família”.

Com a ajuda dessa segunda 
família, Cristal Wolf alcançou 
um de seus objetivos: publicar 
um livro. “Lua de Lã” é a 
segunda estória criada por ela, e 
com duas vitoriosas campanhas 
de crowdfunding - a famosa 
vaquinha virtual - a escritora 
reuniu fundos suficientes para 
comprar computador e demais 

acessórios para terminar esta 
obra e depois para imprimir 
o livro. Mas nem tudo foi 
fácil. “O difícil é correr atrás 
das informações e descobrir 
como tudo funciona, pois não 
há ninguém pra te orientar. 
Você tem que ir caçando as 
informações e se inspirando 
nos mestres  pra tentar levar 
seu livro pra frente. Ao ouvir 
as experiencia deles, pude ir 
atrás com as minhas próprias 
patas”, conta a escritora que 
atribui à força de vontade e 
esforço seu sucesso. 

A campanha online que 
arrecadou dinheiro para o 
livro  impresso “Lua de Lã” 
foi um sucesso estrondoso, 

conseguindo mais fundos que 
o necessário. Mais do que a 
ajuda de amigos e pessoas 
da comunidade, Cristal 

acredita que o momento é 
bom para a literatura com 
temática antropomórfica. 
“O mercado está muito bom 

para o conteúdo furry, ainda 
mais neste momento onde as 
grandes mídias estão lançando 

produções com este tema. 
Não apenas isso, o mundo 
está aceitando o diferente e a 
comunidade furry está muito 
presente nisso. Acredito que  
agora é a hora para os aristas 

furries tentarem realizar 
seus sonhos. Eles devem se 
apresentar na linha de frente”, 
acredita Cristal Wolf, orgulhosa 
de ver sua primeira obra nas 
mãos de furries de todo o país.

“Lua de Lã” é um livro que 
narra a vida e a sobrevivência 
de uma família de lobos e de um 
rebanho de ovelhas. Segundo 
Cristal, a história se passa no 
mundo como o conhecemos. 
“Nada de poderes especiais, 
nada de seres de outros planos, 
nada de coisas sobrenaturais. 

São os diálogos e atitudes 
dos animais que tecem 

toda a trama”, explica a autora 
que acredita que um bom livro 
deve reunir uma narrativa 
que seja fluida e personagens 
carismáticos, de forma que 

toda a história faça algum 
sentido dentro do universo e 
possibilidades do livro. 

Com divesas ideias em mente 
e com o sucesso de “Lua de Lã”, 
Cristal quer continuar trilhando 
o caminho da literatura e vê 
um futuro promissor para seu 

trabalho. “O lançamento do 
‘Lua de Lã’ impresso vai me 
trazer bagagem profissional 
e recursos (emocionais e 
materiais) para continuar 

escrevendo e lançando meus 
projetos. Se tudo der certo, é 
provável que eu tenha material 
para levar nas feiras literárias 
que visitarei no final do ano e 
quem sabe conseguir algum 
contrato com alguma editora”, 
finaliza Cristal Wolf, que fará 
uma palestra sobre Literatura 
na Brasil FurFest, no sábado, dia 
10, às 17 horas, na Sala Porto.
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Conheça mais do trabalho dela em:

http://cristalwolf.com

conseguiu chegar lá
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Ao longe, ouço um uivo. 
Um uivo abafado pelo vento, 
apagado pelo tempo. Esse 
chamado não mais posso 
responder. Aos poucos, o uivo 
vai desaparecendo. O som 
torna-se mais e mais fraco, até 
que cessa.

Espero. Procuro. O silêncio 
dói em meus ouvidos. Não 
posso responder ao uivo, mas 
ao menos com ele sei que há 
algo lá, chamando, procurando, 
esperando por mim. Espero 
mais; ergo minhas orelhas. O 
vento traz consigo nada além do 
som do silêncio e um cheiro de 
sangue. É familiar esse cheiro: 
sinto o mesmo aroma há tanto 
tempo que nem lembro mais 
do cheiro das flores que aqueles 
outros ventos traziam. Minha 
garganta arde . Esse odor me 
causa náusea, mas o vento é 
cego às dores alheias e continua 
arrastando o aroma em minha 
direção.

Levanto, um tanto 
cambaleante, e me ponho a 
caminhar novamente. Minhas 
pernas estão fracas, cansadas, 
imploram um fim nessa 
incessante caminhada. Mas 
não posso parar; não quando 
tenho certeza de que a tundra 
que deixo para trás é estéril e 
sombria. Lá o sol não toca o 
chão, a lua não batalha contra 
a escuridão da noite, as estrelas 
não dão graça ao céu negro. 
Lá tudo é escuridão e silêncio. 
Lá nada há se não o cheiro de 
sangue.

Já não lembro mais do calor 
do sol em meu pêlo; o tempo, 
cruel, tratou de levá-lo para 
bem longe. Já não lembro mais 

do prateado brilho 
da lua; o vento 
trouxe nuvens para 
encobri-la. Mas não 
desisto. Não quando 
sei que à minha frente 
podem estar os dias 
ensolarados e as noites 
de lua cheia que há 
tanto perdi.

Acelero meu 
passo e ergo minha 
cabeça. Sinto meu 
peito encher-se de 
um ar novo, cheio 
de esperança. Mas 
não é um final feliz. Essa 
esperança queima com 
força, mas depois torna-se uma 
humilde brasa que ameaça 
apagar-se. E assim sigo em 
frente, batalhando contra isso 
que me prende, procurando 
aquele uivo. Anseio pelos 
ventos que trarão aquele doce 
som em minha direção; pelo 
fim de minha incessante busca 
por esse uivo, que não vem de 
um lobo qualquer. Busco aquele 
que há anos e anos foi meu, mas 
que o tempo cruel arrancou de 
mim.

Ainda não é tempo. Ainda não 
terminei minha busca solitária. 
As vezes me pergunto se essa 
busca jamais terá um fim, e se 
esse fim será aquele que desejo 
ou não. Muitas vezes paro e 
sou fustigado por um cansaço. 
Estou exausto, e minhas pernas 
não querem mais caminhar. 
Mas não posso desistir. Não 
posso ficar aqui, na solidão, na 
escuridão, respirando o odor do 
sangue de tantas almas que por 
aqui se perdem. Tenho medo 
deste lugar; medo desses ares. 
Preciso retornar à tundra por 
onde caminhava. Sinto preso 
em meu peito aquele uivo, mas 

não posso libertá-lo. Continuo 
preso aqui, sem ninguém para 
me guiar. O caminho é meu para 
encontrar, e o destino pode 
estar logo ali, ou pode não mais 
existir.

Tenho medo de terminar 
essa busca sem nunca chegar 
lá. Medo de que o destino seja 
o fim de tudo, a escuridão 
eterna, o silêncio inquebrável, 
o uivo para sempre preso. Mas 
seja ou não este o fim que me 
espera, quero continuar. Quero 
ter certeza de que este vento 
incessante encontre em mim 
uma barreira. Quero mostrar 
ao tempo que esse não pode me 
derrotar se eu mesmo não me 
deixar cair. Posso nunca mais 
soltar esse uivo, nem nunca 
mais ver o brilho daquela lua de 
prata, mas não será curvando-
me ao tempo que terminarei 
minha busca. Não deixarei o 
cheiro de meu sangue a este 
vento cruel. Caminharei pela 
tundra ensolarada, ou morrerei 
batalhando na escuridão. Minha 
alma é um lobo que não será 
domado.

Por Gray Wolf

Um uivo
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