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E pimba!...

[editorial]

Luís Corte Real

«Num país onde a tiragem média de um romance
ronda os 2 mil exemplares, uma revista literária
(ainda por cima dedicada a géneros marginais) com mais
de 16 mil donwloads só pode ser um sucesso!»

P

or vezes é assim, as coisas correm melhor do
que se esperava! Quando decidimos passar a
revista Bang! do formato em papel para o digital,
estimámos que de 200 leitores saltaríamos para,
talvez, uns 5 mil. Quem sabe, com sorte, chegaríamos aos 10 mil. Mas 16 mil não nos tinha passado pela cabeça. No entanto, aí estão eles, mais
de 16 mil downloads. É certo que nem todos os
downloads terão sido lidos, outros não o terão sido
na íntegra, mas mesmo assim continua a ser um
número fabuloso. Afinal, num país onde a tiragem
média dos romances ronda os 2 mil exemplares,
uma revista literária (ainda por cima dedicada a
géneros marginais) com mais de 16 mil donwloads, só pode ser um sucesso!
orque queremos que os leitores se mantenham
fiéis ao projecto, é fundamental continuar
a investir no conteúdo da revista. Passo a passo,
queremos dar a conhecer o melhor que se faz na literatura fantástica. Para isso é preciso publicar não
só os nomes que fundaram o género, mas também
aqueles que, seguindo na sua peugada, souberam
ir mais longe e sem prescindir da originalidade.
Afinal, não esqueçamos, uma das bandeiras da
grande literatura fantástica é essa mesma originalidade.
oi o que fizémos com o nº 4 que tem nas mãos
(ou será no monitor?). Dos clássicos norteamericanos, como Edgar Allan Poe e H. P. Love-
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craft, até aos portugueses dos nossos dias, como
João Barreiros e Inês Botelho. Fala-se muito no
acordo ortográfico, mas a Bang! não tem de esperar por nenhum des(acordo). Em português (do
Brasil) Wolmyr Alcantara apresenta-nos um fabuloso conto de fc e, no bom e velho português (de
Portugal), José Manuel Lopes mostra-nos que se
pode escrever literatura de género sem prescindir
da linguagem bela e cuidado que muitos julgam
exclusiva dessa aberrante denominação que dá
pela expressão de grande literatura.
as porque a revista Bang! não é apenas ficção, António de Macedo partilha connosco
a sua cultura, inteligência e paixão num ensaio soberbo sobre as cidades míticas. Não tanto as reais,
de pedra e barro, mas sim as da imaginação, feitas
de ideias e conceitos. Não são essas, na verdade,
aquelas onde gostaríamos de viver?
ara finalizar, devemos pedir desculpa pelo
atraso de mês e meio neste número. Vamos fazer os possíveis para que não volte a acontecer. O
nº 5 já está a ser trabalhado e promete ser o melhor
de todos. Mas para já, fiquemo-nos com este. Um
abraço e até Julho! BANG!

M
P

Luís Corte Real é editor do Grupo Saída
de Emergência. Depois de quase dez anos
a trabalhar em publicidade, apercebeu‑se
que a vida é curta e decidiu trabalhar no
que gosta: livros. BANG!

Os Óculos

[ficção]

a

[tradução de José Manuel Lopes]

Edgar Allan Poe

A Bang! inicia este número com uma pérola quase
desconhecida de Poe. Uma sátira à literatura, ao amor
romântico e ao «amor à primeira vista». Trata-se de uma
sintética e bem arquitectada «comédia de enganos», pela pena
de um dos maiores nomes da literatura americana.

H

á muitos anos, era moda ridicularizar o
«amor à primeira vista», mas aqueles que
pensam, tal como os que sentem profundamente,
sempre defenderam a sua existência. Com efeito,
descobertas modernas que se poderiam designar
como pertencendo ao domínio do magnetismo
ético, ou à magneto‑estética, afirmam como na‑
tural que as mais verdadeiras e, consequente‑
mente, as mais intensas emoções humanas sejam
precisamente aquelas que despertam de súbito
no coração, como se através de um electrifican‑
te compartilhar de sentimentos. Em suma, que a
mais intensa e a mais resistente de todos os cade‑
ados, ou cadeias psíquicas, possam ser desperta‑
dos por um olhar. O que me proponho relatar‑vos
irá adicionar mais um caso às inúmeras instân‑
cias relacionadas com a veracidade dessa posição
teórica.
Esta minha história requer que eu assuma
uma grande humildade. Sou um homem bastante
novo, não tendo atingido ainda a idade dos vinte
e dois anos. Presentemente, o meu nome é mui‑
to comum e um pouco plebeu: Simpson. Digo
«presentemente» pois foi só há muito pouco tem‑
po que me começaram a chamar por esse nome,
tendo legalmente adoptado este apelido durante
o último ano, a fim de poder receber uma gran‑
de herança que fora deixada por um parente meu,
o Morgado Adolphus Simpson. Tal legado tinha,
como condição, que eu adoptasse o nome do tes‑

tador — o nome de família, não o primeiro, dado
que o meu é Napoléon Bonaparte.
Assumi o apelido de Simpson com alguma
relutância, pois sentia um grande orgulho no meu
verdadeiro último nome, Froissart, acreditando ser
ainda descendente do imortal autor das Crónicasb.
Mas já que comecei a falar de nomes, poderei tam‑
bém mencionar uma estranha semelhança sonora,
no que se prende com as características onomásti‑
cas dos meus antepassados mais próximos. O meu
pai era um certo Monsieur Froissart, de Paris. A
sua mulher, ou seja, a minha mãe, com quem ele
se casou quando esta tinha quinze anos, era Ma‑
demoiselle Croissart, a filha mais velha de Crois‑
sart, o banqueiro, cuja esposa (que também tinha
apenas dezasseis anos quando se casou com ele)
era a filha mais velha de um tal Victor Voissart.
Monsieur Voissart, o pai de Victor, por estranho
que possa parecer, tinha‑se já casado com uma
senhora com um apelido de solteira muito seme‑
lhante, Moissart. Também ela era praticamente
uma criança quando se casou, e a sua mãe, que
também se chamava Madame Moissart, tinha ape‑
nas catorze anos quando a conduziram ao altar. Os
casamentos nestas idades são comuns em França.
Ora aqui estão, por esse mesmo motivo, em linha
directa de descendência Moissart, Voissart, Crois‑
sart e Froissart. Todavia, tal como já mencionei,
o meu nome tornou‑se Simpson através de uma
mudança legal e, com tanta repugnância da minha
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parte, que momentos houve em que hesitei acei‑
tar essa herança, devido à cláusula que lhe estava
apensa.
No que respeita a bens pessoais não me
sinto de modo algum necessitado. Antes pelo con‑
trário. Acredito ter um bom porte e possuir aquilo
a que nove décimos da população chamaria um
rosto bem‑parecido. De altura tenho quase um me‑
tro e setenta e cinco. O meu cabelo é negro e enca‑
racolado. O meu nariz é suficientemente aceitável.
Os meus olhos são grandes e cinzentos e, embora
de facto tenha uma visão por demais deficiente,
ninguém que os veja poderá suspeitar desse meu
problema. Esta condição, no entanto, sempre me
aborreceu, de modo que nunca cessei de recorrer a
toda espécie de estratagemas para não ter que usar
óculos. Sendo novo e de belas feições, não será
de espantar que não goste dos mesmos, pelo que
me recuso relutantemente a usá‑los. Com efeito,
não conheço nada que desfigure tanto o semblante
de um jovem ou que lhe dê a cada traço do rosto
um ar grave, já para não mencionar um aspecto de
falso beato ou de um envelhecimento precoce. Por
outro lado, um monóculo dá sempre um aspecto
por de mais presumido e afectado. Por isso tenho
conseguido viver até aqui sem os primeiros nem
o segundo. Porém, já basta de tantos detalhes de
natureza pessoal que, apesar de tudo, são de muito
pouca importância. Contentar‑me‑ei em declarar,
para mais, que o meu temperamento é sanguíneo,
impetuoso, ardente, entusiástico, e que durante
toda a minha vida sempre fui um devoto aprecia‑
dor de mulheres.
Uma noite, durante o último Inverno, en‑
trei num camarote do Teatro P——, na companhia
de um amigo meu, o Sr. Talbot. Era noite de ópera
e os cartazes apresentavam uma rara atracção, de
modo que a casa estava apinhada. Todavia, chegá‑
mos a tempo para obter lugares junto ao palco que,
aliás, já tínhamos reservado, e para os quais nos
dirigimos, com alguma dificuldade, abrindo cami‑
nho por entre a multidão com suaves cotoveladas.
Durante duas horas o meu companheiro,
que era um fanático da música, dedicou toda a sua
atenção ao palco e, durante esse tempo, diverti‑me
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a observar os espectadores que consistiam, na sua
maior parte, na elite da cidade. Tendo satisfeito
essa minha curiosidade, estava quase a voltar os
meus olhos para a prima donna, quando estes fo‑
ram surpreendidos e fascinados por uma figura,
num dos camarotes, que escapara à minha obser‑
vação prévia.
Por mil anos que viva, nunca me hei‑de
esquecer da intensa emoção com que olhei para
essa mesma figura. Esta era a de uma senhora de
um requinte incomparável. O seu rosto estava de
tal modo voltado para o palco que, durante alguns
minutos, eu não o consegui observar convenien‑
temente, contudo a sua forma era divina, pois ne‑
nhuma outra palavra poderá expressar com todo o
rigor as suas magníficas proporções, e mesmo o
termo «divino» me parece ridiculamente frouxo,
agora que o escrevo.
A magia das belas formas na mulher, a
necromancia da graça feminina, foi sempre um
poder ao qual eu sempre achei impossível resis‑
tir. Aí estava a graça personificada e encarnada,
o beau idéal das minhas mais entusiásticas e lou‑
cas visões. Essa figura, tanto quanto a construção
desse camarote me permitia observar, tinha uma
altura média e quase se aproximava do majestoso,
sem no entanto o atingir. O seu volume e tour‑
nure eram simplesmente deliciosos. A cabeça, da
qual apenas a parte de trás era visível, rivalizava
nos seus contornos com a da grega Psique, e era
realçada (muito mais do que escondida) por um
elegante chapéu de gaze aérienne, que me trou‑
xe à memória o ventum textilemc de Apuleio. O
braço direito pendia‑lhe da balaustrada do cama‑
rote, excitando cada nervo do meu corpo com a
sua requintada simetria. Vestia uma dessas blusas
de mangas folgadas e abertas que agora se usam.
Estas terminavam‑lhe um pouco abaixo do coto‑
velo. Por baixo dessa peça de vestuário ela tinha
ainda outra de um material mais fino, justa ao cor‑
po, que terminava com um punho de uma renda
extremamente elaborada que lhe caía por cima das
mãos, revelando apenas os dedos delicados, num
dos quais brilhava um anel de diamantes que repa‑
rei ser de um valor inestimável. A admirável curva

do pulso era realçada por uma pulseira, cujo fe‑
cho de encontrava ornamentado por um conjunto
de jóias. Tais objectos falavam‑me, com palavras
inconfundíveis, acerca da sua riqueza e dos seus
gostos requintados.
Olhei para essa aparição de realeza por pelo
menos meia hora, como se, de súbito, me tivessem
transformado em pedra e, durante todo esse tem‑
po, senti a força e a verdade de todas as coisas que
têm sido ditas e cantadas acerca do «amor à pri‑
meira vista». Os sentimentos eram totalmente di‑
ferentes daqueles que até aí sentira, mesmo quan‑
do na presença dos mais celebrados exemplos de
beleza feminina. Um sentimento indescritível, e
o que me vejo obrigado a considerar como uma
atracção magnética entre as nossas almas, parecia
prender com firmeza não apenas a minha visão,
mas todos os meus poderes de pensar e de sentir,
perante esse admirável objecto. Vi, senti, pensei
que estava louca e profundamente apaixonado,
mesmo antes de ter visto plenamente o rosto da
pessoa amada. Tão intensa era de facto a paixão
que me consumia, que eu cheguei a acreditar que
nada a poderia alterar, mesmo que as feições que
ainda não vira tivessem sido meramente vulgares;
tão anómala é a natureza do único amor verdadei‑
ro, do amor à primeira vista, que tão pouco depen‑
de das condições externas que apenas o parecem
acender e controlar.
Enquanto me encontrava assim envolvi‑
do a admirar essa visão encantadora, uma súbita
perturbação, entre os espectadores, fez com que
ela voltasse a cabeça um pouco mais para mim,
de modo que pude ver todo o seu perfil. A sua be‑
leza acabou por exceder todas as minhas expecta‑
tivas. Contudo, esta possuía também algo que me
desapontou, sem que eu pudesse identificar preci‑
samente o que era. Disse «desapontou», mas esta
não é de modo algum o termo adequado. Os meus
sentimentos acalmaram‑se e exaltaram‑se simul‑
taneamente, adquirindo menos comoção e o entu‑
siasmo mais calmo de uma reacção entusiástica.
Esta dualidade de sentimento fora despertada, qui‑
çá, pelo seu ar de Madonna e pelo aspecto austero
e maternal do seu rosto e, no entanto, sabia que tal

impressão não poderia ter sido despertada apenas
por esse facto. Havia algo mais (um mistério que
eu não conseguia solucionar), uma expressão no
seu semblante que me perturbou ligeiramente, à
medida que ia aumentando o meu interesse. Com
efeito, estava precisamente nesse estado de espíri‑
to que leva um jovem susceptível a qualquer acto
extravagante. Se essa senhora aí se encontrasse so‑
zinha, teria sem dúvida, entrado no seu camarote
e tê‑la‑ia abordado sem receio. Felizmente, encon‑
trava‑se na companhia de um casal: um cavalheiro
e uma senhora extremamente bonita que, segundo
me pareceu, eram um pouco mais novos do que
ela.
Revolvi na minha cabeça toda uma infi‑
nidade de estratagemas através dos quais pudesse
vir a ser apresentado a essa senhora mais velha,
ou, no que se prendia com esse momento, em que
pudesse obter uma visão mais completa da sua be‑
leza. Teria mesmo mudado de assento para ficar
mais perto dela, porém, o facto do teatro se en‑
contrar cheio tornava tal impossível, e os austeros
decretos da Moda tinham, ultimamente, proibido
de todo o uso de binóculos de ópera num caso se‑
melhante, ainda que eu não tivesse a sorte de ter
uns comigo, o que era o caso, e o que acabou por
me pôr desesperado.
Por fim, decidi pedir ajuda ao meu amigo.
— Talbot — disse eu, — sei que tens uns
binóculos de ópera. Será que mos poderias em‑
prestar?
— Binóculos de ópera? Não, de maneira
nenhuma, que poderia eu fazer com eles? — ob‑
servou o meu amigo, voltando‑se impacientemen‑
te para o palco.
— Mas Talbot — continuei eu, puxan‑
do‑lhe pela manga do casaco, — escuta‑me, se não
te importas. Estás a ver aquele camarote? Ali!...
Não, ao lado… Já alguma vez viste uma mulher
mais bela?
— De facto é muito bonita — comentou
ele.
— Mas quem poderá ela ser?
— Ora, em nome de tudo o que existe de
mais sagrado, então não sabes quem ela é?... Não
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a conhecer é o mesmo que não se conhecer a si
mesmo. Trata‑se da tão celebrada Madame Lalan‑
de, a beleza do momento par excellence e o assun‑
to de conversa de toda a cidade. Também é imen‑
samente rica, viúva e um grande partido. Acabou
de chegar de Paris.
— E tu conhece‑la?
— Sim, tenho essa honra.
— E não te importarias de ma apresentar?
— Sem dúvida, com imenso prazer. Quan‑
do?
— Amanhã, à uma da tarde, irei ter conti‑
go ao B ——.
— Muito bem, mas mantém‑te calado por
agora, se conseguires…
Vi‑me obrigado a acatar o conselho de
Talbot, pois este permaneceu obstinadamente sur‑
do a qualquer outra pergunta ou sugestão da mi‑
nha parte, ocupando‑se exclusivamente, durante o
resto do serão, com o que se estava a passar no
palco.
Entretanto, mantive os meus olhos fixos
na Madame Lalande e, por fim, tive a oportuni‑
dade de obter uma visão frontal do seu rosto. Este
era requintadamente harmonioso. É claro que o
coração já mo dissera, mesmo que Talbot não me
tivesse esclarecido acerca da sua identidade, con‑
tudo, havia ainda algo nele de ininteligível que me
perturbava. Concluí, por fim, que os meus senti‑
dos tinham sido captados por um certo ar de gravi‑
dade, tristeza ou, mais propriamente, de cansaço,
que lhe parecia roubar um pouco da juventude e da
frescura do seu semblante, para lhe atribuir ape‑
nas uma ternura seráfica e uma majestade; o que,
é claro, para o meu temperamento de romântico
entusiasta, só contribuía para aumentar cada vez
mais o meu interesse.
Enquanto deliciava assim os meus olhos,
dei‑me enfim conta, para minha grande pertur‑
bação, de um sobressalto imperceptível por parte
dessa senhora, que se parecia ter apercebido da
intensidade do meu olhar. No entanto, eu estava
completamente fascinado e não conseguia parar de
olhar para ela, por um instante que fosse. Esta des‑
viou o rosto e, uma vez mais, apenas lhe conseguia
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ver os contornos da parte de trás da cabeça. Após
alguns minutos, como se movida pela curiosidade
de ver se eu ainda a observava, ela voltou a rodar o
rosto para encontrar de novo a intensidade do meu
olhar. Os seus olhos grandes e escuros baixaram
imediatamente, e um vago rubor perpassou‑lhe
pela face. Todavia, qual não foi o meu espanto ao
reparar que ela não voltava a desviar o rosto uma
segunda vez, mas que retirava da faixa da cinta um
lorgnon, que elevou e ajustou para me ver melhor,
de um modo franco e deliberado e durante alguns
minutos.
Não teria ficado mais surpreendido se um
raio tivesse caído a meus pés, apenas surpreendi‑
do, mas nem por sombras ofendido ou descorço‑
ado, embora uma acção tão atrevida por parte de
qualquer outra mulher, me tivesse sem dúvida de‑
sapontado e ofendido. Porém, tudo fora feito com
tal discrição (com tal nonchalance e de um modo
tão subtil, com um tal ar de classe superior, em
suma), que nada que pudesse revelar um mero de‑
safio se tornara perceptível, de modo que os meus
sentimentos só poderiam ter sido de admiração e
de surpresa.
Observei que, da primeira vez que levan‑
tara o lorgnon, parecera satisfeita com o que tinha
visto em mim e, estava quase a retirar dos olhos
esse objecto, quando, como se assaltada por um
segundo pensamento, ela resolveu continuar a sua
observação, olhando‑me prolongadamente com
uma atenção fixa. Tenho a certeza de que durante
pelo menos cinco minutos.
Esse gesto, tão surpreendente num teatro
americano, atraiu também a atenção de outras pes‑
soas e deu lugar a um movimento indefinido, ou a
um certo burburinho entre os espectadores, o qual,
por momentos, me deixou bastante confuso, mas
que em nada alterou o semblante de Madame La‑
lande.
Após ter satisfeito a sua curiosidade (se de
facto de tal se tratava), baixou o lorgnon e, dis‑
cretamente, começou a prestar atenção ao que se
passava no palco, com o perfil voltado para mim,
tal como antes. Continuei a observá‑la ininterrup‑
tamente, embora tivesse plena consciência de que

estava a ser um pouco rude. Nesse momento, vi
que a sua cabeça mudava ligeira e vagarosamente
de posição e, em breve me convenci de que essa
senhora, enquanto fingia olhar para o palco, es‑
tava, com efeito, a observar‑me minuciosamente.
Não me será necessário mencionar o efeito que tal
conduta, por parte de uma mulher tão fascinante,
teve sobre os meus pensamentos excitados.
Tendo‑me assim escrutinado por talvez
um quarto de hora, o belo objecto da minha paixão
voltou‑se para o cavalheiro que estava com ela e,
enquanto lhe falou, vi distintamente, devido ao
olhar de ambos, que se estavam a referir a mim.
Logo que acabou de conversar, Madame
Lalande voltou‑se uma vez mais para o palco e,
durante alguns minutos, pareceu muito atenta às
actuações. Todavia, logo que esse breve período
acabou, enchi‑me uma vez mais de agitação, ao
ver que ela pegava, por uma segunda vez, no lorg‑
non que tinha à cintura, para me voltar a obser‑
var de um modo ostensivo, tal como antes, e que,
ignorando o renovado burburinho por parte dos
espectadores, me inspeccionava dos pés à cabeça,
com a mesma miraculosa compostura que previa‑
mente tanto deliciara e confundira a minha alma.
Esse comportamento extraordinário, ao
causar‑me uma verdadeira febre sentimental, um
absoluto delírio de amor, serviu mais para me dar
coragem do que para me embaraçar. Na louca in‑
tensidade da minha devoção, esqueci‑me de tudo,
excepto da presença e da beleza majestosa da vi‑
são que defrontava o meu olhar. Buscando uma
oportunidade, quando por fim a audiência se en‑
contrava concentrada na ópera, consegui cruzar os
meus olhos com os de Madame Lalande e, nesse
preciso momento, inclinei ligeiramente a minha
cabeça, de um modo inequívoco.
Ela corou intensamente, desviando os
olhos. Depois olhou cautelosamente em volta,
aparentemente para se certificar de que essa mi‑
nha acção precipitada não dera nas vistas e, em
seguida, inclinou‑se para o cavalheiro que estava
sentado junto dela.
Sentia agora a intensidade da indelicade‑
za que cometera, e já não esperava senão que me

confrontassem com esse facto, enquanto uma vi‑
são de pistolas, pela manhã, flutuava já com uma
desagradável rapidez pelo meu cérebro. Contu‑
do, fiquei logo imensamente aliviado quando vi
que essa senhora se limitava a passar, sem uma
palavra, o programa a esse cavalheiro. O leitor,
no entanto, poderá formar uma fraca concepção
da minha surpresa, do meu profundo espanto, do
delirante sobressalto que me dominou o coração
e a alma, quando, logo a seguir, após ter olhado
em volta de um modo furtivo, ela permitiu que os
seus olhos brilhantes se demorassem, plenamente
e sem hesitação, nos meus. Para depois, com um
vago sorriso que me revelava a linha encantadora
dos seus dentes de pérola, inclinar a sua cabeça
duas vezes, sem qualquer sombra de dúvida e de
um modo deliberado.
Desnecessário será, é óbvio, falar‑vos da
minha alegria, do arrebatamento, que isso pro‑
vocou sobre o meu extático coração. Se alguma
vez um homem tivesse estado louco devido a um
excesso de felicidade, esse homem seria eu nesse
momento. Amava. Era esse o meu primeiro amor,
ou assim o sentia. Tratava‑se de um sentimento
supremo, indescritível. Era «amor à primeira vis‑
ta» e também, à primeira vista, fora apreciado e
correspondido.
Sim, correspondido. Como e por que moti‑
vo o duvidaria por um instante que fosse? De que
outro modo poderia eu ter interpretado essa con‑
duta por parte de uma senhora tão bela, tão rica,
decerto tão prendada, de um classe tão elevada, de
uma posição tão invejável na sociedade, tão intei‑
ramente respeitada em todos os aspectos como a
Madame Lalande? Sim, ela amava‑me, correspon‑
dia o meu amor com o mesmo entusiasmo, com
um entusiasmo tão cego, de tal modo descompro‑
metido e sem calculadas intenções, tão abando‑
nado, tão totalmente abandonado quanto o meu!
Não obstante, essas deliciosas fantasias e pensa‑
mentos foram então interrompidos pelo baixar da
cortina. Os espectadores levantaram‑se e o ruído
usual em breve dominou esse recinto. Abandonan‑
do abruptamente o meu amigo Talbot, fiz todos
os esforços para me poder aproximar de Madame
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Lalande. Como não o pudesse fazer devido a toda
essa quantidade de pessoas, acabei por desistir e
me dirigir para casa, tentando consolar‑me do de‑
sapontamento de não lhe ter conseguido tocar se‑
quer na bainha do vestido, mas pensando também
que, na manhã seguinte e a seu tempo, Talbot ma
iria apresentar.
Essa manhã irrompeu por fim, ou seja, o
dia amanheceu após uma longa noite preocupada
de impaciência. Como seria de esperar, as horas
até à uma da tarde deslizaram a passo de caracol,
sombrias e infindas. Mas até mesmo Istambul, se‑
gundo se diz, terá um fim, de modo que essa longa
espera também o teve. Deram as horas e, ao cessar
o eco da última badalada, entrei no B —— e per‑
guntei por Talbot.
— Saiu — informou‑me o lacaio, o lacaio
de Talbot.
— Saiu! — exclamei eu, cambaleando
para trás um quantos passos. — Deixe‑me que lhe
diga, meu rapaz, que tal é completamente impos‑
sível e impraticável. O Sr. Talbot não saiu. Que
quer então dizer?
— Nada, meu caro senhor, só que o Sr.
Talbot não está. É tudo. Ele foi até S——, logo
após o pequeno‑almoço, e disse que não iria voltar
à cidade durante uma semana.
Fiquei petrificado de ira e horror. Ainda
lhe quis responder, mas a minha língua entarame‑
lou‑se. Por fim, tive que me ir embora, lívido de
raiva, enquanto bem dentro de mim, atirava toda a
tribo dos Talbot para as mais profundas regiões do
Érebo. Era óbvio que esse meu amigo dedicado, il
fanatico, se esquecera do que combinara comigo,
se esquecera disso, logo após a nossa conversa.
Não se tratava contudo de um homem que não ti‑
vesse já faltado à sua palavra. Mas nada mais ha‑
via a fazer. De modo que, tentando afogar o meu
vexame, o melhor que podia, comecei a descer a
rua, muito mal disposto, inventando fúteis inqué‑
ritos acerca de Madame Lalande e não hesitando
abordar, a esse respeito, todos os conhecidos que
encontrasse. Ao mencioná‑la, reparei que todos
(pelo menos a maior parte) a conheciam de vis‑
ta, porém, ela estava na cidade ainda há poucas
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semanas, de modo que não eram muitos os que
afirmavam conhecê‑la pessoalmente. Estes, sendo
até certo ponto pessoas que não eram dos meus co‑
nhecimentos mais próximos, não podiam, ou não
queriam tomar a liberdade de me apresentarem,
recorrendo à formalidade de uma visita matinal.
Enquanto aí estava de pé e desesperado, conver‑
sando com um trio de amigos meus acerca do ob‑
jecto dominante do meu coração, aconteceu que
esse mesmo objecto passasse pela rua.
— Palavra de honra se não é ela! — gritou
um deles.
— Mais bela do que nunca! — exclamou
o segundo.
— Um verdadeiro anjo na terra! — profe‑
riu o terceiro.
Olhei e, numa caleche que se aproximava
de nós, descendo lentamente a rua, estava sentada
a visão encantadora da ópera, acompanhada pela
senhora mais nova que ocupara parte do seu ca‑
marote.
— A amiga dela também tem um porte
magnífico — observou aquele que no meu trio fa‑
lara primeiro.
— Surpreendentemente — disse o segun‑
do, — Madame Lalande até tem um ar fresco, mas
a arte pode operar maravilhas… Juro‑vos que está
com muito melhor aspecto do que em Paris, há
cinco anos. Ainda é uma bela mulher, não acha
Froissart? Quero dizer, Simpson.
— Ainda! — apressei‑me eu a observar,
— e por que razão não o seria? Reparem que com‑
pará‑la com a amiga, é como comparar a estrela
da noite com uma candeia, um pirilampo com An‑
tares.
— Ah! Ah! Ah!... Já estou a ver, Simp‑
son, tem um fino tacto para fazer descobertas…
bem originais, devo dizer. — E aí nos separámos
enquanto um indivíduo desse trio começou a can‑
tarolar uma alegre canção de vaudeville, da qual
apenas conseguiu perceber os seguintes versos:
Ninon, Ninon, Ninon à bas…
A bas Ninon de Lenclos!d

Durante essa breve cena, uma coisa no en‑
tanto me consolou bastante, embora tivesse contri‑
buído para alimentar ainda mais a paixão que me
consumia. Logo que a carruagem de Madame La‑
lande surgiu diante do nosso grupo, observei que
ela (não tinha qualquer dúvida) me reconhecera e,
mais do que isso, me abençoara com o mais seráfi‑
co de todos os sorrisos que se possam imaginar.
Quanto a ser‑lhe apresentado, tive que
abandonar todas as esperanças que tal pudesse
vir a acontecer, até Talbot achar conveniente re‑
gressar da província. Entretanto, decidi começar a
frequentar, perseverantemente, cada local afama‑
do de divertimentos públicos. Por fim, no mesmo
teatro em que a vira pela primeira vez, tive a su‑
prema felicidade de a encontrar e de voltar a trocar
olhares com ela. Contudo, isso não ocorreu senão
ao fim de quinze dias, durante os quais perguntara
por Talbot na sua residência, para ser dominado
pelo ataque de raiva que o constante — Ainda não
regressou — do seu lacaio me provocava.
Assim, nessa noite em questão, encon‑
trei‑me num estado não muito distante da loucura.
Segundo me tinham, dito, Madame Lalande era
parisiense e chegara não há muito tempo dessa
cidade. Será que não poderia regressar de súbito
a Paris, mesmo antes que Talbot voltasse? Assim
sendo, não a iria eu perder para sempre? Esse pen‑
samento era demasiado insuportável. Dado que
sentia que se tratava da minha felicidade futura,
resolvi então tomar uma decisão viril. Numa pala‑
vra, logo que a peça terminou, segui essa senhora
até à sua residência, anotei a morada e, na manhã
seguinte, enviei‑lhe uma longa e elaborada carta
em que lhe revelava todos os meus sentimentos.
Escrevia‑lhe sem medo, livremente. Em
suma, escrevia‑lhe com paixão. Não lhe escondi
nada, nem mesmo a minha fraqueza. Aludi às cir‑
cunstâncias românticas do nosso primeiro encon‑
tro, ousando referir‑me aos olhares que havíamos
trocado. Tive a coragem de lhe dizer que estava
certo acerca do seu amor, enquanto lhe oferecia
essa mesma certeza e toda a intensidade da minha
devoção, como duas desculpas para a minha con‑
duta. Em terceiro lugar, mencionei‑lhe o meu re‑

ceio de que ela pudesse abandonar a cidade, antes
de eu ter uma oportunidade para que ela me fosse
formalmente apresentada. Concluí a mais acesa e
entusiástica epístola alguma vez escrita, com uma
declaração sincera acerca da minha situação so‑
cial, da minha afluência, oferecendo‑lhe todo o
meu amor e a minha mão.
Aguardei pela sua resposta numa agonia
expectante e, após o que deveria ter parecido um
século, acabei por recebê‑la.
Sim, recebi‑a finalmente. Por mais român‑
tico que tal possa parecer, recebi de facto uma car‑
ta de Madame Lalande, da bela, rica e idolatrada
Madame Lalande. Os seus olhos, esses seus olhos
magníficos, não tinham desmentido o seu nobre
coração. Como a verdadeira mulher francesa que
era, obedecera aos francos ditames do seu raciocí‑
nio, aos generosos impulsos da sua natureza, pon‑
do de parte os convencionais pudores da socieda‑
de. Ela não troçara das minhas propostas. Não se
fechara em silêncio. Não me devolvera a carta por
abrir. Tinha‑me mesmo enviado, em jeito de res‑
posta, uma nota escrita pela sua requintada mão,
que dizia assim:
Monsieur Simpson irrá me perrdo‑
ar por non dominar a bela língua de este
país ton bem como deverria. Mas só che‑
guei há pouque tempe, e ainda non tive a
oporrtunidade de la estudar conveniente‑
mente.
Com esta excusa pela minha escr‑
rita, terrei que vos dizer que hélas! Mon‑
sieur Simpson adivinhou toda a verrdade.
Prrecisarrei de lhe dizer màs? Hélas, serrá
que non estarrei já a falar munte?
			

EUGÉNIE LALANDE.

Beijei mil vezes esse nobre bilhetinho, e
cometi, por causa do mesmo, mil outras extrava‑
gâncias que se me escapam agora da memória.
Contudo, Talbot não regressava. Infelizmente!
Será que ele teria a mais vaga ideia do sofrimento
que essa sua ausência tinha vindo a causar ao seu
amigo? Será que, com a sua natureza compreensi‑
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va, não teria logo voado em meu auxílio? Contudo,
não veio. Escrevi‑lhe. Ele respondeu‑me. Estava
ocupado devido a assuntos urgentes, mas em bre‑
ve iria regressar. Pediu‑me encarecidamente que
não perdesse a paciência, para moderar as minhas
paixões, para ler livros que me acalmassem, para
não beber mais nada senão Hocke, e para me en‑
treter com as consolações da filosofia. O parvo! Se
ele não conseguiria regressar, por que motivo, em
nome de tudo o que era racional, não me poderia
ele ter enviado uma carta de apresentação? Voltei a
escrever‑lhe, suplicando‑lhe que me enviasse uma
na volta do correio. A minha carta, porém, foi‑me
devolvida por esse mesmo lacaio, com a seguinte
nota escrita a lápis. Esse tratante fora juntar‑se ao
seu patrão, na província:
Saiu de S —— ontem mesmo,
para partes desconhecidas. Não sei bem
para onde nem quando poderá regressar.
De modo que achei por bem devolver‑lhe
a carta, uma vez que já conheço a sua letra,
e, como o senhor está sempre com muita
pressa…
					
Com os meus respeitosos cumprimentos,
						
		

STUBBS.

Depois disso, escusado será dizer que man‑
dei para as infernais deidades quer o criado quer o
patrão. Mas em nada me adiantava sentir‑me tão
zangado, e as queixas também não me poderiam
trazer qualquer consolo.
Não obstante, na minha audacidade inata
ainda encontrei um último recurso. Até essa oca‑
sião, esta servira‑me bem, de modo que decidi re‑
correr a ela até ao fim. Para além do mais, após
a correspondência que já tínhamos trocado, que
acção de mera informalidade poderia eu cometer,
que pudesse ser tomada como indecorosa por Ma‑
dame Lalande? Desde que ela me enviara o bilhe‑
tinho, habituara‑me a rondar‑lhe a casa e foi assim
que descobri que, ao fim da tarde, ela tinha por
hábito dar um passeio, na companhia de um criado
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preto de libré, na mesma praça para onde davam
as janelas da sua residência. Aí, sob as ramagens
sombrias e luxuriantes, na penumbra acinzenta‑
da de um anoitecer de Verão, esperei pela minha
oportunidade e abordei‑a.
Para não infundir suspeitas no criado
que a acompanhava, fi‑lo com toda a segurança
de um velho e íntimo conhecido. Com uma pre‑
sença de espírito verdadeiramente parisiense, ela
compreendeu logo a razão dessa minha atitude e
estendeu‑me a mais enfeitiçante das mãozinhas. O
criado afastou‑se logo e começou a caminhar atrás
de nós. Então, com os nossos corações a transbor‑
darem, conversámos longamente e sem reservas
acerca do nosso amor.
Como Madame Lalande falava a língua
inglesa ainda menos fluentemente do que a es‑
crevia, a nossa conversa teve que recorrer ine‑
vitavelmente ao francês. Nessa doce língua, tão
apta a expressar sentimentos de paixão, dei azo
aos ímpetos entusiásticos da minha natureza e,
com toda a eloquência a que consegui recorrer,
pedi‑lhe consentimento para que nos casássemos
imediatamente.
Ela sorriu perante essa minha impaciên‑
cia, desculpando‑se com a velha história do deco‑
ro, esse aborrecimento que só serve para colocar
obstáculos na felicidade de alguém, até a oportu‑
nidade para essa mesma felicidade já ter desapa‑
recido. Eu tinha quase de um modo imprudente
dado a entender aos meus amigos, observou ela,
que apenas desejava o seu conhecimento, só que
ainda o não alcançara. Assim, devido a essa minha
atitude, também não haveria qualquer hipótese
para que pudéssemos ocultar a data em nos conhe‑
cêramos pela primeira vez. Em seguida, corando
ligeiramente, voltou a lembrar‑me de quão recente
era ainda essa data. Um casamento imediato seria
impróprio, seria indecoroso e por de mais outré.
Mas tudo isso ela observou com o mais delicioso
ar de naïveté. Algo que me arrebatou, entristecen‑
do‑me mas acabando igualmente por me conven‑
cer. Ela foi mesmo ao ponto de, com um breve
riso, me acusar de precipitação, de imprudência.
Pediu‑me que não me esquecesse do facto de nem

sequer saber bem quem ela era, quais seriam os
seus projectos para o futuro, as suas relações, ou a
sua posição na sociedade. Suplicou‑me (mas com
um fundo suspiro) que reconsiderasse a minha
proposta, dizendo que o meu amor não passava de
um devaneio, de uma chama momentânea, uma
ideia ou uma fantasia do momento, uma criação
instável e sem bases do meu imaginário e não do
meu coração. Todas estas coisas me disse ela, en‑
quanto as sombras desse doce fim de tarde nos
envolviam cada vez mais na penumbra. Depois,
com uma gentil pressão da sua mão muito branca,
acabou por renunciar, num único e mágico ins‑
tante, a toda a série de argumentos que acabara de
sugerir.
Respondi‑lhe o melhor que pude, como
apenas um verdadeiro amante poderia ter feito.
Falei‑lhe longa e insistentemente na minha devo‑
ção, nos meus sentimentos apaixonados. Mencio‑
nei a sua beleza excessiva e o modo entusiástico
como a admirava. Para concluir, insisti, com uma
redobrada e convincente energia, sobre os perigos
que espreitam nas veredas do amor. Estas nunca
eram lisas e macias, daí o perigo de as podermos
tornar desnecessariamente longas.
Este último argumento pareceu suavizar
por fim o rigor da sua determinação. Rendeu‑se,
mas ainda havia um obstáculo, disse‑me então,
que ela tinha quase a certeza de que eu não consi‑
derara ainda. Tratava‑se de um ponto delicado para
que uma mulher o pudesse mencionar, porém, ao
fazê‑lo, via que tinha que sacrificar os seus senti‑
mentos, mas que, para mim, todos os sacrifícios
seriam poucos. Aludia assim ao assunto da idade.
Será que eu me dera conta, será que eu me aperce‑
bera plenamente da discrepância que existia entre
nós? Que a idade do marido pudesse ultrapassar
por alguns anos, mesmo por quinze ou vinte, a da
mulher, era algo bem visto pela sociedade, e até
mesmo considerado apropriado. Mas ela sempre
pensara que os anos da mulher nunca deveriam
exceder em número os do marido. Uma discre‑
pância de tal ordem abria muitas vezes caminho,
lamentavelmente, a uma vida de infelicidade. Ora
ela sabia que a minha idade não excedia os vinte e

dois anos, mas talvez eu não soubesse, ou não me
tivesse dado conta de que a idade da minha Eugé‑
nie se estendia bem para lá dos mesmos.
Ao relatar‑me tudo isso, notei‑lhe uma
nobreza de alma, uma dignidade e uma candura
que me deliciou, que me seduziu e que para todo o
sempre acorrentou a minha afeição. De facto, mal
poderia disfarçar a comoção excessiva que me
possuía.
— Minha doce Eugénie — quase gritei, —
de que estará a minha cara senhora afinal a falar?
Os seus anos ultrapassam até certo ponto os meus.
Mas que importância poderá isso ter? Os costu‑
mes da sociedade não passam de loucuras conven‑
cionais. Para aqueles que como nós se amam, que
diferença poderá fazer um ano ou uma hora? Dis‑
se‑me que eu tinha vinte e dois anos, pois tenho,
até poderia ter dito já que eu tenho vinte e três…
Quanto a si, minha querida Eugénie, não poderá
ter mais do que… não mais do que… do que…
que… que…
Aqui, parei por instantes, na expectativa de
que Madame Lalande me interrompesse para me
dizer a sua idade. Mas uma mulher francesa quase
nunca é directa, e arranja sempre, para responder
a uma pergunta embaraçosa, alguma resposta prá‑
tica que consiga encontrar. Nesse caso específico,
Eugénie, que já há algum tempo parecia procurar
qualquer coisa no seu seio, deixou por fim cair so‑
bre a relva um retrato em miniatura, que eu me
apressei a apanhar para logo lho devolver.
— Fique com ele — disse ela, com o mais
encantador dos sorrisos. — Fique com ele para me
recordar. Para recordar aquela que aí está tão be‑
lamente representada. Para além do mais, na parte
de trás dessa pequena peça sem importância, tal‑
vez consiga descobrir a informação que tanto me
parece interessar‑lhe. Agora já está a ficar muito
escuro, mas pela manhã poderá observá‑lo com
todo o vagar. Entretanto, irá acompanhar‑me hoje
a casa. Os meus amigos estão a organizar um se‑
rão musical. Poderei também prometer‑lhe uns
quantos trechos excelentemente cantados. Nós, os
franceses, não somos tão meticulosos como vocês,
os americanos, e não terei qualquer problema em
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introduzi‑lo nessa função, como sendo um velho
conhecido meu.
Com estas palavras, deu‑me o braço e eu
levei‑a até casa. Tratava‑se de uma bela mansão
que acreditava estar mobilada com todo o gosto.
Sobre este último ponto, não poderei fazer quais‑
quer juízos, pois tinha já anoitecido quando che‑
gámos, e nas melhores mansões americanas, as
luzes, devido ao calor de Verão, acendem‑se ge‑
ralmente nesse momento mais agradável do dia.
Foi cerca de uma hora após a minha chegada, para
ser mais exacto, que um único candeeiro com um
quebra‑luz foi aceso na sala de estar. Pude obser‑
var então que essa mesma sala estava mobilada
com um bom‑gosto pouco usual e até com um cer‑
to espavento, mas as duas outras salas, nas quais se
juntavam os convidados, permaneceram, durante
todo o serão, numa meia‑luz muito agradável. É
um costume bem conhecido dar a escolher ao gru‑
po o tipo de luz que prefere, e um que os nossos
amigos do outro lado do oceano deveriam adoptar
sem hesitação.
Esse serão assim passado foi, sem qual‑
quer dúvida, o mais delicioso de todos aqueles
em que participara. Madame Lalande não exage‑
rara ao falar dos dotes musicais dos seus amigos
e o que ouvi aí, nunca antes escutara melhor em
qualquer círculo privado fora de Viena. Os instru‑
mentalistas eram muitos e todos de grande talento.
Os vocalistas eram sobretudo mulheres, e nenhum
deles cantou menos bem. Por fim, após um pedido
peremptório para que Madame Lalande cantas‑
se, ela levantou‑se, com uma certa hesitação, da
chaise‑longue na qual estivera sentada a meu lado
e, acompanhada por um ou dois cavalheiros e pela
sua amiga da ópera, dirigiu‑se para o piano da sala
de estar. Tê‑la‑ia seguido com todo o prazer, mas
senti que, dadas as circunstâncias com que ela me
apresentara a esse círculo de amigos, não deveria
dar muito nas vistas e permanecer onde estava.
Assim, fiquei impossibilitado do prazer de a ver,
embora não de poder escutar o seu canto.
A impressão que ela produziu no grupo
pareceu‑me electrificante, mas o efeito que exer‑
ceu em mim foi ainda mais intenso. Não sei bem
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como o descrever. Resultou, sem dúvida, do sen‑
timento de amor de que me encontrava possuído,
mas sobretudo da minha convicção acerca da ex‑
trema sensibilidade da cantora. Estava bem para lá
do domínio da arte imprimir a uma ária ou a um
recitativo uma expressão mais apaixonada do que
a sua. A exaltação como cantou uma peça lírica de
Otelo, a maneira como entoou «Sul mio sassof»
da ópera I Capulettig, ainda ressoa na minha me‑
mória. As notas mais baixas eram absolutamente
miraculosas. A sua voz abrangia três oitavas com‑
pletas, indo do Ré em contralto até ao Ré do sopra‑
no agudo e, embora com suficiente volume para
encher o San Carlos, mantinha na sua interpreta‑
ção a mais precisa minúcia, ultrapassando todas
as dificuldades vocais da composição, escalas as‑
cendentes e descendentes, cadências ou fioriture.
No final da La Sonnambula, ela conseguiu o mais
notável efeito nas palavras:
Ah! non giunge uman pensiero
Al contento ond’io son pienah.
Aqui, tentando desafiar a interpretação de
Malibrani, ela modificou a frase original de Bellini
para permitir que a sua voz descesse até ao Sol so‑
breagudo, para depois, através de uma rápida tran‑
sição, atingir o Sol acima de um compasso mais
alto, saltando um intervalo de duas oitavas.
Logo que se levantou do piano, após esse
milagre de interpretação vocal, voltou a sentar‑se
a meu lado, o que me deu a oportunidade de lhe
expressar o meu mais profundo entusiasmo e de
lhe dizer quanto a sua interpretação me deliciara.
Da minha surpresa nada lhe revelei, e contudo es‑
tava, sem qualquer ponta de fingimento, bastan‑
te surpreendido, visto que uma dada fraqueza, ou
antes uma certa indecisão trémula na sua voz, nas
conversas do dia‑a‑dia, me tinha levado a anteci‑
par que, quando cantasse, não poderia evitar tal
característica.
A nossa conversa tornava‑se agora longa,
séria, ininterrupta, e sem qualquer espécie de re‑
servas. Ela fez com que lhe contasse muitas das
prévias passagens da minha vida, escutando, com

atenção e quase sem respirar, todas as palavras da
minha narrativa. Nada lhe ocultei, pois não me
sentia no direito de ocultar o que quer que fosse da
sua afeição de confidente. Motivado pela sua can‑
dura no que dizia respeito à idade, confessei‑lhe,
com toda a franqueza e sem poupar detalhes, não
apenas os meus vícios menores, como também os
meus defeitos morais, e até de ordem física, cuja
revelação, ao exigir de mim um elevado grau de
coragem, era a maior das provas de amor. De pas‑
sagem, referi‑me às indiscrições dos meus tempos
de estudante, às minhas extravagâncias, às pânde‑
gas, às minhas dívidas, aos meus namoricos. Fui
mesmo ao ponto de lhe falar de uma tosse héctica
que me tinha em tempos atacado, de um reumatis‑
mo crónico, de um pedacinho de gota hereditária
e, para concluir, da desagradável e inconvenien‑
te (mas até então escondida) fraqueza dos meus
olhos.
— No que respeita a esses últimos — ob‑
servou Madame Lalande, rindo‑se ligeiramente,
— devo admitir que demorou bastante a confes‑
sar‑mo, mas creio que se não o tivesse feito, nin‑
guém, apesar de tudo, o poderia ter acusado de tal
crime. — E continuando: — Terá alguma ideia
— e nessa altura julguei que um certo rubor, ape‑
sar da luz fraca dessa sala, se tornara visível na sua
face. — Terá alguma ideia, mon chère ami, deste
pequeno assistente ocular que tenho, de momento
pendurado ao pescoço?
Ao dizê‑lo, rodou na mão esse mesmo
lorgnon que tanto me confundira na ópera.
— Demasiado bem… infelizmente! Se
tenho alguma ideia?... — exclamei, apertando
apaixonadamente a mão que mo estendia. Este
assemelhava‑se‑me a um complexo e magnífico
brinquedo, ricamente ornamentado com partes
em filigrana, e cintilando de jóias que, mesmo sob
essa luz velada, eu não poderia deixar de perceber
serem de alto preço.
— Eh bien, mon ami! — continuou ela,
com um certo empressement que me surpreendeu.
— Eh bien, mon ami, tem‑me vindo a suplicar um
favor que eu creio não ter preço. Pediu‑me que,
até amanhã, lhe concedesse a minha mão. Será

que deveria ficar indiferente a esse seu anseio e, se
me permite acrescentar, às súplicas do meu pró‑
prio coração? Será que não me acha intitulada a
pedir‑lhe em troca uma pequena, uma pequenís‑
sima dádiva?
— Diga qual! — exclamei com uma ener‑
gia que quase atraiu os olhares dos outros convida‑
dos, o que me impediu também de me ter atirado
logo a seus pés. — Diga qual, minha querida, mi‑
nha Eugénie, meu tesouro!... Diga qual… pois de
pronto lha concederei, mesmo antes que a tenha
mencionado…
— Terá que dominar, mon ami, pelo amor
que o prende a Eugénie que tanto adora — disse
ela, — essa pequena fraqueza que anteriormente
me confessou, essa fraqueza mais moral do que
física e que, permita‑me que lhe diga, tão mal con‑
diz com as nobres qualidades da sua verdadeira
natureza; tão mal lhe fica, quando confrontada
com a candura do seu carácter; a qual, se deixada
ao abandono, o irá envolver, mais tarde ou mais
cedo, em qualquer questão desagradável. Pelo
amor que me tem, terá de dominar essa afectação
que o leva, tal como acabou de reconhecer, a ne‑
gar tácita e implicitamente, a sua visão deficiente.
Esse problema, que não cessa de ocultar, deveria
já ter encontrado meios que lhe pudessem dar re‑
médio. Já estará a perceber que eu gostaria que
usasse óculos. (Escute, não diga nada!), pois creio
que já consentiu usá‑los a meu pedido. Terá as‑
sim que aceitar este pequeno brinquedo que tenho
agora na mão, o qual, ainda que admirável como
ajuda para os olhos, bem pouco vale como jóia.
Não sei se estará a perceber, mas, através de uma
pequena modificação (já lha irei explicar) poderá
ser adaptado aos olhos sob a forma de uns simples
óculos, ou transportado no bolso do casaco como
um monóculo. Foi este último, no entanto, que já
consentiu usar, por todo o amor que me tem.
Esse pedido (será que terei que confes‑
sá‑lo?) confundiu‑me sobremaneira. No entanto o
modo como me era feito, punha fim, como já seria
de esperar, a qualquer hesitação da minha parte.
— Aceito! — disse‑lhe eu, em voz alta,
com todo o entusiasmo a que fui capaz de recorrer
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nesse momento. — Aceito a sua sugestão, e faço‑o
com todo o prazer. Por sua causa, atrever‑me‑ia a
sacrificar qualquer sentimento. Esta noite mesmo,
irei usar este estimado lorgnon como se fosse um
monóculo, e juro‑lhe que, com o alvorecer desta
madrugada, em que me dará o prazer de lhe cha‑
mar minha mulher, os colocarei no meu… no meu
nariz… e que os irei usar a partir de hoje, da forma
menos romântica e menos de acordo com a moda,
mas do modo mais submisso que a senhora dese‑
jar.
A nossa conversa orientava‑se então para
os detalhes acerca do que fora decidido para a ma‑
nhã seguinte. Talbot, soube‑o através da minha
noiva, acabara de regressar da província. Deveria
vê‑lo imediatamente e tentar arranjar uma carru‑
agem. Essa soirée não iria acabar antes das duas
e, a essa hora, o veículo já deveria estar à porta,
quando, na confusão da partida dos seus convida‑
dos, Madame L. aí se pudesse facilmente introdu‑
zir sem ser observada. Combinámos então ir até
casa de um clérigo, que já estaria à nossa espe‑
ra para nos casar. Que Talbot se danasse… pois
procederíamos, a partir daí, a uma curta viagem
ao Oriente, deixando bem em casa esse mundo da
moda, para que se pudessem ater a todos os co‑
mentários que achassem por bem elaborar.
Tendo planeado tudo isso, saí imedia‑
tamente e fui procurar Talbot, mas, enquanto ia
a caminho, não me pude impedir de entrar num
café, para poder inspeccionar a miniatura, o que
fiz com a poderosa ajuda dos óculos. O semblante
dela era de uma beleza inultrapassável! Aqueles
enormes olhos luminosos! Esse orgulhoso nariz
grego! Aqueles caracóis luxuriantes e escuros…
— Ah! — disse eu cheio de entusiasmo para co‑
migo, — esta é, de facto, a verdadeira imagem da
minha amada! — Olhei para o reverso e descobri
as seguintes palavras: «Eugénie Lalande, com a
idade de vinte e sete anos e sete meses».
Encontrei Talbot em casa e não perdi
tempo a contar‑lhe a minha boa sorte. Ele, é cla‑
ro, ficou bastante surpreendido, mas deu‑me os
parabéns de um modo muito cordial e prometeu
ajudar‑me com tudo o que pudesse estar ao seu
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alcance. Numa palavra, levou à letra tudo o que
eu e ela tínhamos combinado e, às duas da manhã,
dez minutos após a cerimónia, já eu estava numa
carruagem fechada com Madame Lalande, ou an‑
tes, com a Sr.ª Simpson, seguindo à desfilada para
fora da cidade, pelo norte, ou quase pelo norte, em
direcção a nordeste.
Talbot decidira que, dado que iríamos estar
acordados toda a noite, deveríamos fazer a nossa
primeira paragem em C——, uma vila a cerca de
quarenta quilómetros da cidade, para aí podermos
tomar muito cedo o pequeno‑almoço e descasar
um pouco, antes de continuarmos o nosso itine‑
rário. Precisamente às quatro em ponto, a carrua‑
gem parou à porta principal da estalagem. Ajudei
a minha adorada mulher a descer, e encomendei
os pequenos‑almoços. Entretanto, entrámos para
uma pequena sala onde nos pudemos sentar.
O dia parecia estar quase a amanhecer e,
ao olhar comovidamente para o anjo a meu lado,
uma ideia singular irrompeu subitamente na minha
cabeça: de que esse era realmente o primeiro mo‑
mento, desde que conhecera a celebrada beleza de
Madame Lalande, em que iria poder observar‑lhe
todos os encantos à luz do dia.
— E agora, mon ami — disse‑me ela,
pegando‑me na mão, interrompendo assim as mi‑
nhas reflexões, — e agora, mon chère ami, dado
que somos indissoluvelmente um só (dado que me
submeti aos seus pedidos apaixonados e cumpri
com a minha parte do que tínhamos combinado)
presumo que não se teria esquecido de que tam‑
bém tem um pequeno favor a fazer‑me, uma pe‑
quena promessa à qual, estou certa, não irá querer
faltar. Ah! Deixe‑me ver! Deixe que me lembre!
Sim, é com toda a facilidade que me recordo das
palavras exactas dessa promessa adorável que fez à
Eugénie na noite passada. Escute! Disse‑me nessa
ocasião: «Aceito! Aceito a sua sugestão, e faço‑o
com todo o prazer. Por sua causa, atrever‑me‑ia a
sacrificar qualquer sentimento. Esta noite mesmo,
irei usar este estimado lorgnon como se fosse um
monóculo, e juro‑lhe que, com o alvorecer desta
madrugada, em que me dará o prazer de lhe cha‑
mar minha mulher, os colocarei no meu… no meu

nariz… e que os irei usar a partir de hoje, da forma
menos romântica e menos de acordo com a moda,
mas do modo mais submisso que a senhora dese‑
jar.» Estas foram, precisamente, as palavras que
usou, meu caro marido, não foram?
— Foram sim — disse eu, — tem uma ex‑
celente memória e, decerto, minha bela Eugénie,
não planeio furtar‑me à promessa trivial que essas
mesmas palavras implicam. Olhe! Veja com aten‑
ção! Ficam‑me muito bem, não acha? — Foi então
que, tendo adaptado o lorgnon de modo a que este
se parecesse mais com uns óculos, os coloquei com
todo o gosto na posição certa, enquanto Madame
Simpson, arranjando melhor o chapéu e cruzando
os braços, se sentou diante de mim, numa cadeira,
numa posição rígida e afectada, que até certo pon‑
to me pareceu pouco digna.
— Que Deus me valha!... — exclamei eu,
quase no instante preciso em que os aros dos ócu‑
los me tinham pousado no nariz. — Céus! Que
Deus me valha!... — Mas que se estará de facto a
passar com estes óculos? — E, retirando‑os rapi‑
damente, limpei as lentes com muito cuidado, com
um lenço de seda, e voltei a colocá‑los.
Contudo, se da primeira vez ocorrera qual‑
quer coisa que me provocara surpresa, da segunda
a minha surpresa transformou‑se em espanto; e
esse mesmo espanto era extremo e profundo. De
facto, devo dizer que era horrível. Que coisa, em
nome de tudo o que era hediondo, poderia aquilo
querer dizer? Será que conseguiria acreditar nos
meus olhos? Conseguiria mesmo? Era essa a ques‑
tão. O que era… o que era aquele… aquele rouge?
E será que o que estava a ver, no rosto de Eugénie
Lalande, eram… eram… eram rugas? E oh! Por
Júpiter! E por todos as deusas e deuses, pequenos
e grandes! Que… que tinha… que tinha aconteci‑
do aos dentes dela?... Atirei violentamente os ócu‑
los ao chão e, levantando‑me de um salto, fiquei
parado no meio dessa sala diante da Sr.ª Simpson,
com as mãos na cintura, sorrindo forçadamente e
espumando de raiva, mas, ao mesmo tempo, sem
palavras e apavorado.
Ora já mencionei que Madame Eugénie
Lalande (quero dizer Simpson) falava a língua in‑

glesa pouco melhor do que a escrevia. Por essa
mesma razão, ela nunca escolhera falá‑la, como
seria de esperar, na maior parte das ocasiões em
que estivéramos juntos. A raiva, porém, poderá
levar uma senhora a qualquer exagero e, no caso
em questão, levou a Sr.ª Simpson ao extraordiná‑
rio extremo de querer manter uma conversa numa
língua que ela não dominava plenamente.
— Entõ, Monsieur — disse ela, depois de
me ter observado durante alguns momentos, sem
disfarçar um certo espanto. — Entõ, Monsieur! E
agorra? Entõ e agorra? Serrá que se encontrra ata‑
cade pela dança de Sã Vito? Se non erra como eu,
por que razõ quis trroçar de mim?
— Sua desavergonhada! — disse‑lhe, ten‑
tando retomar o fôlego. — Sua… sua.. sua horrí‑
vel bruxa velha!
— Brruxa?... Velha?... Mas ê non sou as‑
sim ton velha, apesar de tude… Non tenhe mais do
que oitenta e dous anes.
— Oitenta e dois? — proferi de súbito,
cambaleando até à parede. — Com oitenta e dois
mil macacos! No retrato em miniatura estava es‑
crito vinte e sete anos e sete meses!
— Efectivamente isse é verrdade! Tude
verrdade! Mas esse retrrate já fô feite há cinquen‑
te e cinque anes. Quande esposei o mê segunde
marride, Monsieur Lalande. Nessa alturra mandê
fazer esse retrrate parra a minha filha, do mê pri‑
meirre marride, Monsieur Moissart.
— Moissart! — exclamei.
— Sim, Moissart, Moissart — disse ela,
imitando a minha pronúncia que, para falar a ver‑
dade, já não era muito diferente da sua. — E de‑
pôs? Que sabe acerrca de Moissart?
— Nada, seu velho susto!... Nada sei acer‑
ca dele. Só que, em tempos recuados tive um ante‑
passado com esse nome.
— Esse nom! E que tem a dizer desse nom?
É un bom nom, tal como Voissart é também un
bom nom. A minha filha, Mademoiselle Moissart
se casou com un Monsieur Voissart, e esse nom é
munte respeitável.
— Moissart! — exclamei eu, — e Vois‑
sart! Mas que quer afinal dizer?
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— Que querro dizer? Querro dizer Vois‑
sart e Moissart e, a esse mesme respeite, Croissart
e Froissart também, pôs ache bem mencioná‑les.
A filha da minha filha, Mademoiselle Voissart,
ela casou com un Monsieur Croissart, e também
a neta da minha filha, Mademoiselle Croissart, se
casou com un Monsieur Froissart, e ainda tem o
currage de me dizer que esse nom non é un bom
nom!...
— Froissart! — observei, quase à beira de
um desmaio, — decerto não se estará a referir a
Moissart, e Voissart, e Croissart e Froissart?
— Sim — respondeu‑me ela, recostan‑
do‑se muito bem na cadeira e esticando os braços
o melhor que podia. — Sim, Moissart, e Voissart,
e Croissart e Froissart. Mas Monsieur Froissart
erra aquile a que chamam un parrve… era un gran‑
de burre come Monsieur, pôs abandonou la belle
France para vir parra esta stupide Amérrica… e
logue que chegou aqui teve un filhe stupide, assim
me disseram, ainda que ê nunca tivesse o plaisir
de o encontrar, nem eu nem a minha companheir‑
ra, Madame Stéphanie Lalande. O nom dele é Na‑
poléon Bonaparte Froissart, e creio que irrá dizer
que esse também non é un nom respeitável…
Não sei se teria sido a extensão ou a natu‑
reza desse discurso o que, de facto, despertara na
Sr.ª Simpson uma extraordinária emoção. Ao ter‑
minar, com algum esforço, saltou da cadeira como
alguém que estivesse enfeitiçado, atirando por ter‑
ra nesse processo toda uma quantidade de coisas.
Uma vez levantada, rangeu as gengivas, levantou
os braços, arregaçou as mangas, abanou os punhos
diante do meu rosto, e concluiu essa sua actuação
tirando o chapéu e, com ele, uma vasta cabeleira
do mais valioso e belo cabelo negro, que ela atirou
para o chão com um grito, pisando‑a e dançando
um fandango em cima dela, num absoluto êxtase
de dor e de raiva.
Entretanto, eu afundei‑me na cadeira que
ela deixara vazia. — Moissart e Voissart! — re‑
peti eu, muito pensativo, enquanto ela desenhava
mais um passo de dança e — Croissart e Froissart!
— quando ela completava um outro. — Moissart e
Voissart e Croissart e Napoléon Bonaparte Frois‑
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sart!... Mas, sua velha serpente, esse sou eu… sou
eu… está a ouvir‑me? Está a ouvir‑me? Sou eu…
— Aqui gritei com quantas forças tinha. — Sou
euuuuu! Eu sou Napoléon Bonaparte Froissart!
E se não me tivesse casado com a minha trisavó,
quem me dera poder ter enlouquecido para todo o
sempre!
Madame Eugénie Lalande, quase Simpson
(ex‑Moisssart) era, com efeito, a minha trisavó. Na
sua juventude fora muito bela e, mesmo aos oiten‑
ta e dois anos mantinha uma altura majestosa, um
escultural contorno de cabeça, os bonitos olhos e
o nariz grego dos seus tempos de juventude. Com
a ajuda destas características (do pó‑de‑arroz, do
rouge, da cabeleira, e de uma falsa tournure), tal
como das mais sofisticadas modistas de Paris, ela
conseguia ainda manter um lugar respeitável en‑
tre as belezas un peu passées da metrópole fran‑
cesa. Com efeito, a esse respeito ela poderia ter
sido vista como a não menos celebrada Ninon de
Lenclos.
Era imensamente rica e, tendo ficado viú‑
va pela segunda vez e sem filhos, lembrara‑se da
minha existência na América. A fim de me fazer
seu herdeiro, decidira visitar os Estados Unidos,
na companhia de uma adorável familiar do seu se‑
gundo marido, Madame Stéphanie Lalande.
Na ópera, a sua atenção fora despertada
pela minha presença e, após me ter observado com
o seu lorgnon, ficou surpreendida por eu me pare‑
cer, até certo ponto, com ela. Imediatamente inte‑
ressada e sabendo que o herdeiro que procurava se
encontrava na cidade, pediu aos seus conhecidos
que a informassem a meu respeito. O cavalheiro
que estava com ela disse‑lhe quem eu era. Essa
informação levara‑a a redobrar o seu escrutínio, e
este fora o que tanto me tinha entusiasmado e me
levara a comportar‑me do modo absurdo que já
referi. Contudo, ela correspondera à minha vénia
sob a impressão de que, de algum estranho modo,
eu descobrira a sua identidade. Quando enganado
pela minha fraca visão e pelas artes da toilette (no
que se prendia com a idade e os encantos dessa
senhora desconhecida) perguntei entusiasticamen‑
te a Talbot quem ela era, ele acreditou, como se‑

ria de esperar, que eu me estava a referir à beleza
mais nova, de modo que me informou, com toda a
verdade, que ela era «a celebrada viúva, Madame
Lalande».
Na manhã seguinte, a minha trisavó teve
a oportunidade de encontrar Talbot na rua. Este
era um velho conhecido seu de Paris e a conver‑
sa, muito naturalmente, girara em torno da minha
pessoa. As minhas deficiências de visão, que eram
notórias, foram‑lhe então explicadas, embora eu
ignorasse tal facto. Para sua grande tristeza, esse
meu bom e velho parente descobriu que ela se en‑
ganara, ao supor que eu estaria ao corrente da sua
identidade, e que eu fizera uma verdadeira figura
de parvo, ao enviar abertamente, num teatro, cla‑
ras mensagens de amor a uma senhora idosa que
eu não conhecia. Com o pretexto de me punir por
essa imprudência, planeara com Talbot todo um
enredo. Ele afastara‑se de propósito para evitar
apresentar‑ma. Os meus inquéritos de rua sobre
«a bela viúva Madame Lalande» foram interpre‑
tados como se eu me estivesse a referir, é claro,
à senhora mais nova, o que justifica facilmente a
conversa que tive com esses três cavalheiros, após
ter deixado a residência de Talbot, se bem como
a alusão a Ninon de Lenclos por parte dos mes‑
mos. Nunca tive uma oportunidade de ver Mada‑
me Lalande bem de perto e à luz do dia e, durante
a sua soirée musical, o meu estúpido capricho de
não querer usar óculos, acabou por evitar que eu
pudesse descobrir a idade dela. Ao pedirem que
«Madame Lalande» cantasse, estavam a referir‑se
à segunda, mas fora a minha trisavó quem se le‑
vantara, para dar mais veracidade ao meu engano,
e acompanhara essa senhora até ao piano na sala
de estar. Se eu a tivesse seguido, ela já decidira
pedir‑me que permanecesse sentado onde esta‑
va, mas a minha prudência acabou por tornar tal
desnecessário. As árias que eu tanto admirara e
que me vieram confirmar a ideia de juventude da
minha amada, tinham sido cantadas por Madame
Stéphanie Lalande. O lorgnon fora‑me oferecido
para juntar mais um acto reprovatório a todo esse
embuste, um ferrão a esse epigrama de enganos.
A sua dádiva fornecera‑lhe assim mais uma opor‑

tunidade para me dar uma lição acerca da minha
afectação a esse respeito, de que muito vim a be‑
neficiar. Seria quase supérfluo acrescentar que as
lentes desse objecto, usado pela idosa senhora,
tinham sido mudadas por ela, para se adaptarem
melhor à minha idade. De facto, tratava‑se da re‑
ceita perfeita para o meu caso.
O clérigo, que apenas fingira abençoar
esse fatal nó, era um velho companheiro de Tal‑
bot e, de modo algum, um padre. Contudo era um
excelente funcionário do Governo, encarregado
de chamar os deputados para as votações e, tendo
substituído a sua sotaina por um sobretudo, con‑
duzira os cavalos de aluguer que tinham levado o
«feliz casal» para fora da cidade. Talbot sentara‑se
ao lado dele. Esses dois patifes estavam de facto
muito bem combinados e, através de uma janela
entreaberta, na sala de trás da estalagem, diverti‑
ram‑se à grande com o dénouement desse drama.
Receio ter que cortar relações com ambos.
Não obstante, não sou o marido da minha
trisavó e isso é um facto que me traz um grande
alívio. Sou porém o marido de Madame Lalande,
de Madame Stéphanie Lalande, cujo casamento
esse idoso membro da minha família (para além de
me ter declarado herdeiro único após a sua morte,
se é que tal poderá alguma vez vir a acontecer) se
deu ao trabalho de me arranjar. Concluindo: nunca
mais irei escrever cartinhas de amor e nunca mais
me apanharão sem os ÓCULOS. BANG!
NOTAS
a) Publicado inicialmente em The Dollar Newspaper (27 de Março
de 1844) com o título original «The Spectacles»
b) Referência ao autor francês do século XIV, Jean Froissart.
c) «O ar tecido».
d) Ninon de Lenclos foi uma famosa cortesã francesa do século
XVII, conhecida pelas suas ligações com homens famosos.
e) Uma marca de vinho branco do Reno.
f) «Sobre a minha lápide».
g) Referência à ópera de Bellini Os Capuletos e os Montéquios.
h) «Que nenhum pensamento humano se junte ao contentamento
que me domina.»
i) Referência a uma famosa cantora dos inícios do século XIX, Ma‑
ria Felicita Malibran.
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[convite]

Edgar Allan Poe (Boston, 1809 — Baltimore,
1849) foi um escritor, poeta, romancista,
crítico literário e editor estado-unidense.
É considerado, juntamente com Júlio Verne,
um dos precursores da literatura de ficção
científica e fantástica modernas. Algumas
das suas novelas, como The Murders in the
Rue Morgue (Os Crimes da Rua Morgue),
The Purloined Letter (A Carta Roubada)
e The Mystery of Marie Roget (O Mistério
de Maria Roget), figuram entre as primeiras
obras reconhecidas como policiais.
De acordo com muitos críticos, as suas
obras marcam o início da verdadeira litera‑
tura norte-americana. BANG!

A

revista Bang! está à procura de novas vozes
na literatura fantástica. Envie‑nos o seu conto (de horror, ficção‑científica, fantasia, história
alternativa, realismo mágico, etc) e, se for escolhido para publicação, para além da glória eterna ao
imortalizar‑se nas páginas da única revista de literatura fantástica em Portugal, ainda recebe 3 livros
grátis na sua caixa de correio. São eles:
• Os Ossos do Arco-Íris de David Soares;
• Sr. Bentley, o Enraba-Passarinhos de Ágata Simões;
• Fragmentos de uma Conspiração de José Lopes;
Um grande livro de horror, um grande livro de humor e um thriller bem português serão suficientes
para tirar cá para fora o que de mais fantástico há
em si?

Histórias Escolhidas Por Um Sarcástico
Edgar Allan Poe

O conto Os Óculos é parte integrante da antologia a lançar
pela Saída de Emergência dia 9 de Junho.
Saida de Emergência / 2008
ISBN: 978-989-637-055-8
Preço: 16.91€
Na página da editora: 15.21€
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Os contos candidatos devem ser submetidos para
joaog@saidadeemergencia.com, tendo o email o
seguinte título “submissão de conto para revista
Bang!” E agora, boa inspiração! BANG!

Cidades Míticas:
Geometrias de Imatéria,
Tempos Invisíveis

[ensaio]

António de Macedo

Vou‑me embora pra Pasárgada
Lá sou amigo do rei
Lá tenho a mulher que eu quero
Na cama que escolherei.
[…]
Manuel Bandeira, Poesia Completa (1948)

mágicos, palácios sumptuosos, colunas de alabastro,
estátuas de pórfiro, mereceu as atenções literárias de
Arriano de Nicomédia, com o seu leito de ouro puro,
conjuntos de mesa com bandejas, copos e jarros de
ouro e prata, ornamentos constelados de pedras preciosas…

R

ecordo‑me, quando eu era um jovem estudante
liceal, que nas aulas de História da Antiguidade
havia cidades que me punham a vibrar de fascínio,
ancestrais cidades repletas de mistérios e maravilhas,
das quais pelo menos duas me atiçavam a imaginação, mais do que as restantes: a Babilónia e seus fantásticos Jardins Suspensos, descritos por Estrabão e
por Fílon de Bizâncio (jardins que eu nessa minha
época teenager fantasiava pendurados de alguma
poderosa nuvem…), e a Pasárgada capital do Império Persa dos tempos de Ciro o Grande, cujo riquíssimo túmulo, nessa mirífica cidade de templos

Pasárgada: ruínas do palácio real

S

Jardins Suspensos da Babilónia

ó muito mais tarde travei conhecimento com o
malicioso poema de Manuel Bandeira, e pareceu‑me que a Pasárgada, indiscutivelmente, era o
epítome das cidades míticas que existem nos sonhos
com tanta força que por fim saem deles e se geometrizam em oníricas urbanizações, habitadas por formosos seres, homens aventureiros e lindas mulheres, que nunca nos ferem nem abandonam e sempre
nos amparam e sorriem, sobretudo quando estamos
mais deprimidos…
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Mas enfim, Babilónia ou Pasárgada, ainda que
carregadas de imaginário simbolismo, são ou foram
coisas reais, existiram algures num espaço concreto
e num tempo concreto, sabe‑se lá com que urbanas
agitações, tráfego intenso, negócios, senhores e escravos, deboches, misérias, lautos banquetes, palácios, mendigos e aleijados, conflitos e guerras, dores
e alegrias, cultos, sacrifícios aos deuses — ao passo
que a sublimação etérea de tudo isso, ultrababilónica ou ultrapasargádica, desenrola‑se nos misteriosos
espaços urbanos edificados no infinito reservatório
da imaginação humana, que não conhece limites
de espaço‑tempo, ou melhor, de espaços na periferia
dos tempos, sobretudo desde que Euclides iniciou a
desvenda do espaço com a sua geometria regular e
Platão subverteu o tempo ao transformar, em meras
recordações de saberes passados, o que pensamos ser
a aquisição de novos e futuros saberes.
E então surgiram as cidades que não existem
e que nunca existiram… ou, pelo menos, que parecem ter apenas existência nos reinos diáfanos dos
sonhos e da imaginação. A Iram‑das‑Mil‑Colunas e
a Cidade de Bronze das Mil e Uma Noites; a Agar-

tha revelada por Saint‑Yves d’Alveydre no seu livro
maldito Mission de l’Inde (1909); a Shambhala do
misticismo budista tibetano, capital da invisível Ilha
Branca; a Adocentyn (a.k.a. al‑Ashmûnain) descrita no tratado mágico medieval Picatrix, atribuído a
Hermes Trismegisto; a cidade de Amaurotum, que,
segundo Tomás More, era a capital da ilha da Utopia;
a Cidade do Sol de Campanella, baseada na comunhão dos bens e na abolição da propriedade privada; a visionária cidade de Opar, colónia perdida da
Atlântida, gerada e aleitada em vários livros de Edgar Rice Burroughs; a fantástica Shangri‑La, algures
nos Himalaias, que James Hilton imaginou no seu
Lost Horizon (1933); a alucinatória e desumana Metropolis criada em 1927 por Fritz Lang no filme do
mesmo nome…

O rio Jinsha rodeando Shangri‑la, na província chinesa
de Yunan. É uma zona de vales e montanhas luxurian‑
tes que foi baptizada a partir do nome do fictício vale
eterno descrito no romance Lost Horizon (1933), de
James Hilton. Hoje é um destino turístico bem conheci‑
do pela sua atractiva beleza e riqueza paisagística.

Representação de Shambhala, extraída do livro
budista tibetano Kalachakra Tantra.
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nos filmes Matrix é precisamente um Eleito que
Zion/Sião aguarda para a sua Salvação/Redenção
final…
( Figura 4 )

Duas imagens de Metropolis (1927),
de Fritz Lang

E

já que entrámos pelos domínios do cinema,
gostaria de realçar pelo menos três que me
parecem emblemáticas, a distópica Los Angeles de
2019, em Blade Runner (1982), de Ridley Scott, a
mí(s)tica Zion da trilogia Matrix de Andy & Larry Wachowski (The Matrix, 1999; The Matrix Reloaded, 2003; The Matrix Revolutions, 2003), e a
não menos distópica Paris de um futuro cortante,
de alto contraste, no filme Renaissance (2006) de
Christian Volckman — e se não me refiro à Metropolis onde o Superman trabalha como obscuro jornalista ou à Gotham City das aventuras do
Batman, é porque são produtos de BD que só mais
tarde chegaram ao cinema. — E como entre o imaginário e o mítico o fosso é mínimo, aproveitemos
para relembrar que Zion, o último bastião da resistência humana (?) contra o inumano (?), é apenas
o nome inglês (pron. záionn) da bíblica Sião (em
hebraico: tsyôn) que deu origem ao «sionismo»
judaico. Sião, na Bíblia, designa a terra de Israel
ou, mais restritamente, Jerusalém. O nome deriva
de uma montanha próxima de Jerusalém, o Monte Sião, onde havia uma fortaleza jebusita que foi
conquistada por David. Sião acabou por designar
a área da fortaleza e, por extensão, toda a cidade
de Jerusalém, incluindo o Templo de Salomão; finalmente tornou‑se numa metonímia bíblica para
a vindoura Terra Prometida — a Jerusalém Celeste —, onde Deus habita com os seus Eleitos. Ora,

Los Angeles do futuro, em Blade Runner (1982)

Zion: o último bastião da Resistência humana contra
as cibermáquinas assassinas da Matrix
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Outro aspecto, desta vez geométrico, da cidade de Zion,
vendo‑se a abóbada formada por elementos mistica‑
mente octogonais

Paris do futuro, em Renaissance (2006)

M

as, claro, a listagem de cidades fictícias é interminável, e não posso deixar de concordar
com João Seixas quando adverte:
«É no Horror que se encontram as mais famosas
cidades da literatura: Castle Rock, Derry, Arkham,
Kadath, Dunwich ou Edgerton. Porque o Horror segue o caminho complementar da FC: enquanto esta
parte do caos para encontrar a ordem, o Horror parte da ordem e mergulha no caos. A Metropolis de
Lang nao é mais do que o espelho do “monstro” de
Frankenstein (1818) de Mary Shelley, obra seminal
para os dois géneros literários».
Ora, o Horror, no seu estado puro, é simplesmente o horror vacui aristotélico, que a ciência
pós‑galilaica viria desmentir, mas… será que veio
desmentir mesmo?
Talvez sim, em termos de termodinâmica, tal
como no século XVII, e desde então, demonstraram
as experiências de Torricelli, das hemisferas de Magdeburgo, e outras; não obstante, o horror ao vazio
é um fantasma bem real, o hórrido espectro que o
artista enfrenta diante da tela em branco sem saber
como e onde dar a primeira pincelada, ou o escritor
diante da página em branco sem saber como encetar
a primeira linha… ou sequer a primeira palavra!
O vácuo devorador — a ameaça do nada‑nada


- João Seixas, «De Metrópolis a Metrófago: O pesadelo
urbano na moderna FC», in Paradoxo, 2.ª série, n.º 3,
Primavera 2000, p. 50.
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— e, por ricochete, o terror da auto‑aniquilação do
self nos abismos do não‑espaço e do não‑tempo…
Em suma, o grau zero do Horror. E a única resposta‑defesa contra esse intangível monstro é exorcizá‑lo
com os sortilégios apropriados, e atulhar esse obsceno vazio com linhas, planos e volumes magicamente
eficazes, de acordo com uma sabedoria ancestral a
que já os antigos chamavam Geometria Sagrada, detentora de todos os segredos dos traçados teúrgicos
— e nos quais, segundo consta, Pitágoras foi iniciado
a quando da sua viagem ao Egipto. A fazer fé no neoplatónico Porfírio, Antifonte e Apolónio de Tyana
teriam revelado que os Sacerdotes‑Iniciados egípcios de Heliópolis ensinaram a Pitágoras o enigma
da sequência numérica 3‑4‑5 e de como a partir dela
se obtém o mítico ângulo recto, fulcral para a edificação das cidades e dos templos — acabando por ser
atribuído ao famoso grego o decorrente teorema que
ainda hoje é conhecido pelo seu nome.
Se prestarmos atenção às representações que
têm sido feitas das mais variadas cidades imaginárias, e às suas descrições em literatura, não nos deve
surpreender a utilização quase sempre presente de
formas geométricas mais ou menos explícitas, algumas com inegáveis intenções místico‑mágicas;
por exemplo, a mítica cidade de Adocentyn, que há
pouco mencionei, é descrita no Livro IV do tratado
mágico Picatrix (século XII) como tendo sido criada no Egipto por Hermes Trismegisto com traçados,
números e cores de Geometria Sagrada:
«Foi ele [Hermes] que no oriente do Egipto edificou uma Cidade com doze milhas de comprimento, dentro da qual construiu um castelo com quatro
portões em cada uma das suas quatro partes. No
portão oriental colocou a forma de uma Águia; no
portão ocidental, a forma de um Touro; no meridional, a forma de um Leão; e no setentrional, a forma
de um Cão. No interior destas imagens introduziu
espíritos que falavam com vozes, e ninguém podia
entrar nos portões da cidade sem a permissão deles.
[…] No cimo do castelo mandou erguer uma torre
com trinta côvados de altura, e no topo dela mandou
colocar um farol cuja cor mudava todos os dias, e ao
fim de sete dias voltava à cor inicial, de modo que a
Cidade era iluminada com estas cores. […] Em volta

da circunferência da cidade colocou imagens gravadas, e ordenou‑as de tal maneira que por força delas
os habitantes tornavam‑se virtuosos e eram afastados de toda a malvadez e de toda a ruína. O nome da
Cidade era Adocentyn».
Para além do quadrado (castelo) e da circunferência (muralha circular), como acabámos de ver,
outra figura «mágica» de grande prestígio era a espiral logarítmica, que também parece ser um elemento
comum nestas geometrias e urbanizações lendárias.
Veja‑se, por exemplo, a seguinte representação do
século XVI da ilha da Utopia, bem como um quadro
da Torre de Babel numa das propostas de Brueghel:

«secção de ouro», ou «proporção dourada», já conhecida de Egípcios e Gregos (Euclides, nos seus
Elementos, terá sido o primeiro europeu a defini‑la)
e que mais tarde foi reencontrada na famosa sequência de Fibonacci (sécs. XII‑XIII), donde se extrai um
número transcendental conhecido por «número de
ouro» (phi = 1,618…). Luca Pacioli (1445‑1514/17)
dedicou‑lhe um livro, De divina proportione (1509),
um tratado matemático onde estuda, sobretudo, a
aplicação da «proporção dourada» às formas arquitectónicas. A sua relação íntima com a «espiral dourada» encontra‑se nos mais diversos exemplos clássicos: no labirinto cretense, nas mandalas indianas,
em templos gregos como o Parthénon, nas rosáceas
das catedrais, na árvore da vida cabalística, etc.
O matemático Jacob Bernoulli (1654‑1705)
foi o primeiro a designar a espiral logarítmica como
spira mirabilis, devido às suas maravilhosas propriedades matemáticas, além de ser uma figura assídua
no universo, quer de formas vivas, quer de formas
(aparentemente?) não‑vivas — observem‑se os seguintes exemplos (entre muitos outros possíveis, incluso determinadas relações proporcionais no corpo
humano): a construção da teia da aranha‑de‑cruz
(Araneus diadematus); a aproximação da borboleta
à chama de uma vela; os braços das galáxias espirais;
as cascas e conchas de certos moluscos; a sucessão de
folhas que brotam dum caule; as corolas dos girassóis, das dálias, dos crisântemos; as formações meteorológicas de certas nuvens em sistemas de baixas
pressões; etc. etc.

A propósito da espiral logarítmica, refira‑se
que esta desconcertante (mas muito bela e perfeita)
curva geométrica desde sempre se articulou com a
- Picatrix, Livro IV, cap. 3. Citado em: Frances A. Yates,
Giordano Bruno and the Hermetic Tradition (1964). Chi‑
cago: The University of Chicago Press, 1992; p. 54. [A
tradução do excerto citado é da minha responsabilidade].


Galáxia espiral NGC 1232
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Sistema de baixas pressões sobre a Islândia

J

á os antigos se impressionavam com esta correlação entre o «superior» e o «inferior» (sintetizada
no conhecido preceito hermético da Tabula smaragdina: «Tal como é em cima, assim é em baixo»), entre
a cosmosfera e a biosfera, entre o vasto universo e o
mundo vivo de plantas e animais — correlação essa
que teria dado origem aos ancestrais significados das
palavras kosmos (grega) e mundus (latina); hoje, estas palavras têm para nós uma conotação cósmica,
de espaço exterior, de um todo global ou universal
(de kosmos deriva «cosmos» e de mundus deriva
«mundo»); mas no seu significado antigo, primitivo,
tanto em grego como em latim, têm um sentido diferente do que se lhe atribuiu depois: kosmos significa
a «arte da bordadeira, bordado», «ordem», «organização», «adorno de beleza» (daí a palavra «cosmética»); por sua vez mundus significa «limpo, puro»
(o seu contrário é «imundo»), «adornos ou enfeites
femininos», «abóbada celeste».
Assim, tanto kosmos como mundus transmitem a ideia de um universo não apenas preenchido
com uma enorme quantidade de coisas diversíssimas e heterodoxas, mas sobretudo de uma ordenação, uma beleza e uma harmonia de padrões com as
quais é feita a tecelagem do universo, e segundo as
quais se movimenta. Desde os tempos mais remotos,
os geómetras, os filósofos e os astrónomos ao estudarem os padrões harmónicos que se observam nas
relações universais, reconheceram que esses padrões
universais articulavam de forma consistente, e nada
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casual, a matemática, a geometria, a música, a própria natureza.
E aqui voltamos novamente ao ponto de partida, ou seja, a relação do Horror com «as mais famosas cidades da literatura», no dizer de João Seixas:
ora, se a ordem e a harmonia são o inverso do caos, e
se o Horror parte da ordem para mergulhar no caos,
não será despropositado concluir que a utilização de
imaginárias cidades (ainda que medonhas) na ficção de terror, mais não é afinal do que uma defesa
(consciente? inconsciente?), senão mesmo um exor‑
cismo, por parte de quem as cria, contra o caos total,
a desordem ou, pior, a ameaça do vácuo extremo, da
inexistência absoluta…
Talvez por isso tantas delas, dessas terríficas
cidades fictícias, se caracterizem por uma geometrização implacável, mesmo aberrante como as geometrizações impossíveis de Escher:

Duas gravuras «urbanístico‑arquitectónicas» de Mau‑
rits Cornelius Escher (1898‑1970)

Geometrizações essas que tiveram um digno
ancestral no celebrado desenhador e gravador Giovanni Battista Piranesi (1720‑1778), inaugurador do
que depois viria a chamar‑se «urban fantasy», descrita sumariamente na Encyclopedia of Fantasy:
«É razoável admitir que as urban fantasies
derivam primariamente da noção de edifício, e os
edifícios deram entrada numa verdadeira existência literária a partir de O Castelo de Otranto (1765),
de Horace Walpole. Os tópicos sob os quais Frederick S. Frank faz a anatomia da forma, em The First
Gothics (1987), também servem para descrever as
formas primitivas de urban fantasy: confinação
claustrofóbica; perseguição subterrânea; intrusão
sobrenatural; posições extraordinárias e situações
letais; suspensão de racionalidade; possível vitória
do mal; instrumentos, maquinarias e dispositivos
sobrenaturais e demoníacos; e uma constante vicissitude de paixões invulgares. As primitivas urban fantasies tendiam a ser descritas em termos
que muito deviam aos Carceri d’Invenzione e às
Vedute de Giovanni Battista Piranesi […] Piranesi
influenciou profundamente o sentido de pesadelo
urbano que se formou nos inícios do séc. XIX, e
continua importante tal como o demonstram vários textos — por exemplo: The Medusa Frequency
(1987), de Russell Hoban, em que Piranesi é evocado para descrever uma Soho londrina a descambar no submundo, ou The Golden (1994), de Lucius Shepard, onde Castle Banat é vista segundo o
modelo piranesiano».
Um grande número de gravuras de Piranesi,
donde sobressaem os Carceri d’Invenzione [Prisões
de Invenção] (1745), as Vedute di Roma [Vistas de
Roma] (1748) e as Antichità Romane [Antiguidades Romanas] (1756), respondem de forma inaugural a estes motivos de urban fantasy, ou pelo
menos a alguns deles: intermináveis escadarias,
instrumentos de tortura, perspectivas alucinatórias, uma sensação — ou melhor, um sensualismo
— de infinito e de angústia que levaram Thomas
De Quincey (1785‑1859) a escrever:

«Seja o que for que venha a acontecer ao pobre Piranesi, podemos supor pelo menos que as
suas tribulações, de algum modo, terminarão aqui.
Mas levantemos os olhos e eis um segundo lanço
de escadas ainda mais alto, onde de novo distinguimos Piranesi, mas desta vez mesmo à beira do
precipício. Levantemos mais ainda a vista e deparamos com um lanço de escadas ainda mais aéreo,
e o pobre do Piranesi ocupado na sua perigosa subida; e assim por diante, uma e outra vez, até que
a escadaria interminável e Piranesi se perdem ambos na penumbra superior».
Invenções sinistras, ruínas enigmáticas e um
visionarismo estético exacerbado, transformam estas visões gráficas em autênticas «prisões da mente», que suscitam o terror — ou melhor, o Horror,
que por contraposição à FC tantas vezes se associa
ao Fantástico:

( Figura 18 )

( Figura 19 )
Carceri d’Invenzione, de Piranesi.


- John Clute & John Grant, The Encyclopedia of
Fantasy. New York: St Martin’s Press, 1997; p. 975. [A
tradução do excerto citado é da minha responsabilidade].


- Thomas De Quincey, Confessions of an English
Opium‑Eater (1822). New York: Oxford University Press,
1998. [A tradução do excerto citado é da minha responsa‑
bilidade].
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Piranesi, Vedute di Roma. Compare‑se esta Roma
futurista imaginada por Piranesi com a imagem de Los
Angeles em Blade Runner, reproduzida mais atrás.

Mais tarde obtive os textos em inglês e pude
apreciá‑los devidamente. Sobretudo a segunda narrativa daquela colectânea de quatro, a mais extensa,
uma novela intitulada The Dream‑Quest of the Unknown Kadath (1926‑1927), e na qual o herói chega
finalmente a Kadath, «a solitária cidade, na vastidão
gelada, cujo castelo de ónix domina o topo do mundo…»
Logo no início da novela se descreve «the marvelous city» com que Randolph Carter sonhara por
três vezes:
«Toda ela flamejava ao sol‑poente em preciosos tons dourados, com suas muralhas, templos,
colunatas e pontes arqueadas de mármore raiado,
fontes com bacias de prata e repuxos cintilantes em
grandes praças e jardins perfumados, e amplas ruas
alongando‑se entre árvores aprazíveis e canteiros
carregados de flores e estátuas de marfim em fileiras
resplandecentes; enquanto nas abruptas encostas, a
norte, subiam renques de telhados vermelhos e velhos frontões pontiagudos, abrigando vielas por entre cujo empedrado crescia relva. Era uma festa dos
deuses, uma fanfarra de trombetas divinas e um estridor de címbalos imortais…»

U

m dos modelos de urban fantasy, talvez o que
mais tenha incendiado as imaginações de milhares de leitores, críticos, comentadores, artistas…,
é sem dúvida Kadath a Desconhecida, criada por H.
P. Lovecraft, à qual só se pode ter acesso mediante
a Chave de Prata que abre o portal dos sonhos. A
primeira vez que me cativei por ela foi num livro que
comprei há uns quarenta anos, uma tradução francesa de contos de Lovecraft com o título Démons et
Merveilles. É uma colectânea com as quatro narrativas fundadoras do «Ciclo de Kadath» (mais conhecido, em meios anglófonos, como «The Dream
Cycle»), protagonizadas por Randolph Carter na sua
incansável busca de Kadath — busca essa que talvez
seja «o anseio de Lovecraft em busca de si mesmo»,
como disse um admirador francês do senhor de Providence.


- Existe uma colectânea idêntica em português, publica‑
da em 1973 pela Editorial Estampa na colecção «Li‑
vros‑B», com o título Os Demónios de Randolph Carter.

- F. Truchaud, «A la recherche de Kadath», in Le Nouve‑
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Kadath a Desconhecida, tal como a supôs o artista
au Planète, n.º 22, Maio‑Junho 1971, p. 67.

- Três desses contos («The Statement of Randolph
Carter» [1919], «The Silver Key» [1926], e «Through the
Gates of the Silver Key» [1932]) foram publicados em
nova tradução portuguesa no 2.º volume de Os Melhores
Contos de Howard Philip Lovecraft (Edições Saída de
Emergência, 2007).

- H. P. Lovecraft, The Dream‑Quest of the Unknown
Kadath. New York: The Ballantine Publishing Group (Del
Rey), 1970. [A tradução do excerto citado é da minha
responsabilidade].

Raphaël Del Rosario. «The old runes and gargoyles
seem to be screaming: “What are you doing in here,
stranger? It’s neither your land nor your time!” But you
don’t respond, you’re far too busy running to frag again
and again. Or being fragged...» H. P. Lovecraft, The
Dream‑Quest of the Unknown Kadath.

E

, para rematar, repego no que comecei por dizer
lá mais atrás: «E então surgiram as cidades que
não existem e que nunca existiram… ou, pelo menos,
que parecem ter apenas existência nos reinos diáfanos
dos sonhos e da imaginação».
Eis o segredo da força e da solidez que têm as
urbes imaginárias, Kadath, Agartha, Shangri‑La,
Adocentyn, Arkham… A imensurável força da ima‑
ginação humana. A que manipula e tritura, no infindo almofariz alquímico onde tudo é possível, o
caos e a ordem em permanente convívio e em permanente conflagração e permuta.
Mistério alucinante, fascínio assustador — o de
inventar mundos e seres que mal acabam de ser inventados passam a existir, tanto ou mais consistentes
e duradouros, do que se vivessem no sólido mundo
da matéria físico‑química. Essa força, da imaginação
criativa, é tão poderosa que as existências das suas
criações ultrapassam em energia e eternidade, em
muitos casos, o que existe, passa e morre no triste e
fruste «mundo real»: basta ver como essas criações
ideais sobrevivem aos seus criadores com uma vitalidade que estes, em vida, lhes invejariam. Sherlock
Holmes e D. Quixote continuam activos em milhentas revivescências, adaptações, reformulações, reedições, recriações, com uma energia e um dinamismo
sempre inesgotáveis, muito mais do que um tal Cervantes hoje reduzido a pó e que morreu desgraçado
e hidrópico em Madrid, de uma vez por todas, em
1616, ou do que um Arthur Conan Doyle apagadamente sepultado em Minstead desde 1930. Qualquer um sabe quem é Pinóquio, Tarzan, Drácula ou
o libertino Don Juan; poucos saberão, no público geral, quem foi Carlo Collodi, Edgar Rice Burroughs,
Bram Stoker ou Tirso de Molina.
Sem dúvida que é um poder assustador, o da
imaginação: o poder de um infinito mais infinito
que o infinito. E, se me é permitida a imodéstia de

autocitar‑me, termino estas breves cogitações com
o mesmo desabafo do escritor‑personagem de um
conto meu, ao referir‑se a esse admirável universo
imaginário (mais real que o real?) e ao ser por ele
magicamente absorvido na companhia da misteriosa musa que o seduziu:
«…vastíssimo abismo imaginal onde eternamente perduram todas as personagens de ficção de
todos os tempos, espantoso vórtice gerado por essa
força todo‑poderosa, fotópica, criativa, fiat lux, como
disse(ram) o(s) Elohim do Génesis, ou Grosseteste,
ou Wilgard, ou Maxwell, a imaginação criadora é
igual à luz de que todas as coisas são feitas, mas a luz
e a imaginação são maiores do que todas as coisas de
que é feito o universo real — o real e sensaborão universo da Física e das boas maneiras, pobre ponto periférico do inesgotável e deslumbrante mundo onde
agora flutuo com Telma, pobre ponto periférico que
para mim deixou de existir». BANG!
António de Macedo

Nasceu em Lisboa em 1931. Frequentou a
Faculdade de Letras da Universidade Clássica
e a Escola Superior de BA de Lisboa onde se
formou em Arquitectura em 1958. Exerceu
durante alguns anos a profissão de arquitecto
que abandonou em 1964 para se dedicar à
actividade de escritor, cineasta e professor.
Inclui na sua extensa filmografia dezenas de
documentários, programas televisivos e filmes
de intervenção, bem como onze
longas-metragens de ficção. BANG!


- António de Macedo, «Terminus Peripherion», in O
Cipreste Apaixonado. Lisboa: Editorial Caminho, 2000;
p. 349.
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A Pintura Junto ao Mar

[ficção]

José Manuel Lopes

«—Queres tu dizer que estava morta?
—Sim. Ainda que as suas faces coradas não apresentassem
quaisquer sinais de rigidez e Olga até lhe tivesse
adivinhado um secreto sorriso nos lábios...»
«Calmo na falsa morte a nós exposto,
O Livro ocluso contra o peito posto,
Nosso Pai Roseacruz conhece e cala.»
Fernando Pessoa

O

ar parecia entornar‑se em volta dos seus cabelos e, logo mais em frente o enorme rochedo
ainda aí se elevava, embora eu pensasse que continuávamos numa esplanada — há vários anos atrás
— desfiando não sei que sequência de queixas, de
lamentos, que então, nesse revolutear de garças, corvos e gaivotas, se ia repetindo com uma intensidade
mais permanente.
«Ela fora para essa casa após um casamento de
conveniência... Chamava‑se Catherine Ludlow, se
não estou em erro... O pai era um comerciante de
Nova Inglaterra mas a mãe era portuguesa... Deveriam manter sabe‑se lá que negócios com esse cavalheiro muito aprumado, mas um pouco bronco, que,
por volta de 1939, lhe pedira a mão, durante uma
grande festa numa remota residência vitoriana dos
arredores de Fall River...» Tudo isto me contava Ana,
distraída já com a chegada do último barco da tarde,
vindo das Berlengas.
«Queres tu dizer que, educada num meio minimamente urbano, passou a viver nessa casa à beira
da falésia, enquanto esse tal marido, que ao fim de
quatro meses de a conhecer se casou com ela, continuava embarcado, vá lá saber‑se por que paragens
de lá ou de cá?»
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«Mas ela tinha as suas defesas...» acrescentou
logo Ana, com um sorriso malicioso.
«Pois... Era rosacruciana... Mas de que lhe valeriam tais querenças num deserto em frente ao mar...
»Para mais era bastante convincente, capaz de
influenciar alguém que lhe aparecesse nesse jardim
de arbustos mirrados e flores ressequidas, sempre
batido pelo vento... Creio que teria começado pela
professora primária, outra desenraizada. Esta crescera nas Caldas da Rainha, originária de uma família
de comerciantes abastados mas republicanos ferrenhos e tão católicos quanto Afonso Costa... Estava
tudo pronto, creio eu... e poderemos sem grande
dificuldade imaginar de que modo, Olga, a tal professora desterrada nessas paragens, teria aparecido nesse arremedo de jardim — por detrás da casa
dela, junto à construção do armazém‑dispensa onde
se guardaria todo o tipo de coisas para esses longos
Invernos —, para apreciar não sei que planta mais
rara... Daí à conversa que entabularam nessa tarde
de Maio, em que a outra se afastara para uma longa
passeata, não teria demorado senão alguns instantes... Olga ficou logo muito impressionada com uma
certa cruz violeta sobre um fundo azul‑celeste, com
a grinalda de rosas e talvez com os laivos desses raios
dourados que a tudo pareciam dar um relevo incongruente... Depois, já estavam a tomar chá, a entrar
e a sair da sala para esse terreiro aberto em frente
ao mar, como se se conhecessem há já vários anos...
Imagino‑as numa espécie de bailado: a imigrada de

tez muito clara e cabelos alourados; a tal professora muito morena e talvez bastante mais ingénua. A
primeira de fato escuro; a outra com um vestido de
fundo branco onde se estampavam miosótis de um
mesmo azul em que essa cruz engrinaldada parecia
flutuar...»
«Ébrias...» atrevi‑me a perguntar, com um tom
afirmativo.
«A princípio só de chá, e não me parece que
os bolinhos de manteiga lhes tivessem subido à cabeça...»
«Se há tantas maneiras de se iniciar uma amizade...»
«Mas não será necessário esse teu tom mordaz... Não sei se estás a ver... Estão ambas sozinhas,
abandonadas... Olga, por mais que nos possa surpreender, é uma ávida leitora; Catherine possui, bem a
propósito, uma vasta biblioteca... Creio que trocam,
a princípio, uns quantos livros de contos de Lord
Dunsany e de Arthur Machen... Não me perguntes
se a tal professora tinha inglês suficiente para os ler,
mas receio que, neste momento, já tenhamos saltado
a eriçada cerca da credibilidade... Começamos até a
penetrar nesse espaço em que Catherine, com um
delíquio de olhares pseudovirginais e arrebatamentos aparentemente sinceros, lhe começa a emprestar
publicações da já então extinta Aurora Dourada...
Olga devora tudo o que a outra lhe põe nas mãos...
São longas as noites no seu casebre, na companhia
de um casal de camponeses ainda novos, mas com
dois filhos pequenos... Estou a vê‑la neste momento:
Acaba de entrar nesse tugúrio. Quase nem lhes dá
as boas‑noites. Vai direita ao quarto, acende o candeeiro de petróleo e lê... lê que nem uma perdida até
ao alvorecer, antes de entrar nessa exígua e húmida
sala de aula, onde os alunos voltam a repetir os mesmos exercícios convencionais do dia anterior... Lê,
e à medida que se embrenha nesse processo vai‑se
perdendo, vai‑se reencontrando, é já uma pessoa
que ela própria desconhece... “Quem, se eu gritasse
[...]”. Mas ela não grita... Ouço‑lhe a respiração funda
nesse silêncio; o modo como se remexe nessa cama,
sobre um colchão de palha de centeio; como olha já
estonteada para a chaminé fuliginosa do candeeiro;
como caminha agora, sem mesmo se dar conta, atra-

vés dessa grinalda elipsoidal, no ponto em que convergem os braços dessa cruz flutuante, na irmandade
lunar do Sol, pelo deslize estanhado de uma possível
luz nocturna... São, como poderás agora compreender sem qualquer esforço, amigas íntimas. Estamos
em Julho, se me permites o salto. Uma delas borda
uma toalha bem perto dessa falésia, vendo esse sol
que se afunda em vagas sempre procelosas; a outra
olha apenas para ela, com a cabeça ainda atormentada pelas leituras da noite anterior. “Explica‑me melhor como é que essoutro Jesus Cristo?...”» pergunta‑lhe Olga de chofre. E ambas se riem, a ponto de
se rebolarem deslumbradas por esse chão de ervas
rasteiras...
«Sim, mas ainda não me contaste quase nada...
Não me parece que haja, no entanto, qualquer substância de enredo no que acabas de me dizer...Bem
sei, não duvido, estão aí ambas... Uma, pelo que me
deste a entender, é uma senhora casada que tenta
preencher o espaço deixado por um marido embarcado em negócios, por quem ela, aliás, até nem sente grande afecto; a outra, apesar de tudo, é‑me mais
familiar. É uma das muitas professoras destacadas e
chutadas de posto em posto, por décadas e décadas
de cegas e mesquinhas políticas de educação... Este
ano em Trás‑os‑Montes, para o outro no Algarve, e
se refilas, ’té t’atiramos prà Madeira... Mas creio que
será melhor não irmos por aí...»
«Nem haverá necessidade disso, quando o posto, o do Possalgueiro, é dos mais remotos, e a casa se
abre — cada janela da sala e de cada quarto — para
este mesmo mar...»
«Mas...» acrescentou ela ainda.
«É claro que não te contei ainda tudo... No entanto, se já reparaste, está a anoitecer, este ar gelado já
não é o mesmo de há pouco, e a ventania, ainda que
fortemente salgada de perfumes, já quase me não
permite visualizar nada...»

F

oi só na manhã seguinte, quando entrei no estúdio de janelas muito rasgadas em que a Ana costumava trabalhar, que me deparei com uma enorme
tela que ela deixara exposta, após lhe ter retirado
uma espécie de lençol de lona, cheio de manchas de
tinta, com que a costumava cobrir.
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Aí estava tudo outra vez, pensei. Todavia, não
era de modo algum a mesma coisa: A casa parecia‑me, não me perguntem porquê, mais... recuada.
A luz não era a que eu tentara adivinhar... nem as
cores... nem a acção imóvel desse vento impossível,
onde tudo parava dançando, suspenso, atardado,
quase à flor da pele.
Lembro‑me de ter aí ficado de pé, durante longos minutos, diante desse enorme quadro. Era, e não
era isso... Agora podia contemplá‑lo, mas um outro
sentido me parecia faltar. Estava apesar de tudo preso a esses contornos, indiferente e apaixonado ao
mesmo tempo.
«Come, come with us...» Não se me dirigiam,
de facto, mas as suas presenças nesse quadro, de quatro metros por dois, começaram a invadir‑me com
uma espécie de conhecimento prévio que, sem que
me desse conta, me ia atraindo cada vez mais.
Ora pareciam acenar‑me, nesse jardim, ora
as via sentadas, numa imobilidade retorcida de arbustos que, ocultando parte das paredes da casa,
revelava contudo uma janela ao pôr‑do‑sol, numa
luz vagamente acesa e, mais ao fundo, os contornos
semi‑esbatidos de um outro quadro ou gravura na
parede, em que cruz, rosas e raios de aurora saltavam
sem dúvida desse plano recuado, para lhes inundar
os rostos de uma claridade (aprendida?) que nunca
poderia ser igual à que parecia espalhar‑se por essa
superfície.
«Aqui, deste lado, já não consigo ver quaisquer formas...» comentei.
«Eu também não. De modo que ainda não
o concluí... A princípio, ainda pensei desenhar a
chegada de uns quantos sócios do marido que aí
aparecessem de surpresa, sabe‑se lá por que meio
de transporte, para informarem Catherine acerca de um assunto da maior urgência. O contraste
entre os seus fatos escuros, se bem que já muito
empoeirados, e a pose quase aérea e distraída de
ambas atraiu‑me de início... O efeito, porém, seria
demasiado semelhante ao de uma colagem. Acabei
por entornar para esse lado direito ainda mais arbustos, até me ter posto a pensar que esses florões
magenta, contra gigantescas folhas carnudas de
um verde quase negro, nada tinham que ver com
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a vegetação que eu aí tinha observado, quando me
levaste até essa casa abandonada...»
«E isso que importância poderá ter?...»
apressei‑me a comentar. «Não me disseste ainda ontem que as tais cancelas da credibilidade...»
«Sim. Mas não é bem como tu pensas. Ao contrário das coisas que geralmente escreves, eu nunca poderei pintar esse segmento da tela usando o
Condicional ou uma série de Conjuntivos... O que
aí colocar estará sempre presente, nesse Presente do
olhar que salta e recua, para depois impor mais frontalmente a sua força...»
«Nunca foi de facto intenção minha contrariar o que dizes, mas acredita que essa tua ideia de
uma colagem não me parece de todo despropositada... Os tais fulanos chegam por aqui... Talvez
tivessem descido por este carreiro — por este risco
mais claro? — que então adquire um tom cada vez
mais sombrio, perto deste renque de pinheiros rasteiros. Depois...»
«E acreditas que os vão querer receber?!»
Senti nesse instante, agora que o recordo, o
peso arrastado de um longo e quase enraivecido silêncio... Por detrás do centro dessa divisão onde me
encontrava, Ana via‑me a observar esse mesmo quadro ainda não acabado, se bem que eu não duvidasse
de que fora ela quem correra diante de mim, logo
que essa casa em ruínas lhe surgira, numa manhã de
Setembro, perfeita e nítida contra os riscos de espuma que a despenhada altura das vagas ia cuspindo
mais na sua frente.
«Não estou, de facto, a ver...» mas eu também
não quis insistir mais.
Só alguns minutos mais tarde, lhe senti os braços em volta dos meus ombros e a sua respiração
contra o lóbulo da minha orelha esquerda.
«E agora? Ainda achas que deveria aí inserir
esses fulanos, quando elas estão tão entretidas, nessa
mesa de pátio, a recitarem uma à outra passagens de
um livro que eu iria jurar ter sido escrito por Aleister
Crowley, esse demonólogo?»
«Não, de modo algum...» respondi‑lhe, sem
mesmo me dar conta do que lhe dizia. Pareceu‑me
ligeiramente prematura essa minha reacção. Talvez
fosse mesmo um pouco infantil, ou demasiado es-

pontânea. De súbito, porém, era como se ressentisse
essa sua intrusão, no olhar que eu aí ainda mantinha
preso a essa vasta tela. Quem sabe se, sem mesmo se
aperceber, ela aí tivesse concebido um dos momentos de que faláramos, agora carregado pelas sombras
esguiadas desse fim de tarde, que já começavam a
invadir o estúdio.
«Creio que, quando esses “funcionários” do
marido da outra aí tivessem chegado, já Olga teria
começado a aprender a evocar (a dialogar?) com
a alma de um tio por quem ela sempre sentira um
grande afecto. Digamos, para já, que se tratava da
pessoa que a iniciara no gosto pela leitura. Se alguma
ligação ilícita teria ocorrido entre ambos é qualquer
coisa que, para já, não me preocupa absolutamente
nada... O facto é que, junto de Catherine, ela acaba
por adquirir, pela primeira vez, um certo (como direi?) sentido religioso... Não se trata, como é óbvio,
nem dos pavores nem das certezas de uma religião
oficializada... Mas antes de uma coisa inteiramente
nova que, esses imensos finais de tarde, no alto dessa falésia junto ao mar, começavam, sob o discreto desvio dessa súbita amizade, a alimentar... Ora,
quando esses tais fulanos aí chegam, em 1941, em
plena Guerra, já Olga deverá estar a viver em casa da
mulher que vira pela primeira vez no jardim... neste
mesmo jardim...» e apontava na direcção da tela, para
continuar:
«Numa aldeia, não muito distante, começa a
ouvir‑se toda uma série de insinuações. Não porque vivessem na mesma casa, mas devido ao facto
de nenhuma atenção prestarem ao Padre Constâncio, e de não se misturarem, nem mesmo nos dias de
festa, com a restante população... Há quem lhes chame bruxas, excomungadas, coisas assim... Mas nada
disso as atormenta. Estão agora, se me desculpas a
expressão talvez demasiado forte, “imbuídas de um
saber” que em nada se compadece com a restante
pequenez humana que as rodeia... Começam a ser
verdadeiramente estranhas, estrangeiras, extravagantes... Será talvez o eco de tudo isso o que eu quis
captar, sem que, como poderás estar já a ver, o tivesse
ainda conseguido...»
«Mas coisas dessas não cabem numa pintura.
Não achas que serão mais do domínio da escrita?»

«E que é pintar? Não será também escrever, de
certo modo?...»
«Não duvido, mas não creio que seja bem a
mesma coisa...»
«Talvez tenhas razão. Mas se conseguir pelo
menos ecoar na minha tela parte da informação que
te relatei, já me sentiria bem mais... Sei lá!... É por
isso que tudo o que vês neste momento é apenas um
esboço... uma tentativa que já se arrasta desde que
me mostraste essa casa abandonada...»
«Mas repara, não será essa mesma “informação” algo que tens vindo a inventar, a ficcionalizar,
desde que nós começámos a manter, como um dado
afastado, a função que essa casa irá ter, logo após a
Guerra, como posto da Guarda‑Fiscal?»
«E que coisa chã é essa?...»
«Pois...»

R

etido num liceu em Lisboa durante os próximos
dois meses, foi só depois do Natal que me consegui libertar de todas as celebrações e encontros que
os meus colegas tinham planeado. Com efeito, mal
conseguia esperar para ver se a tela da minha velha
amiga tinha avançado. Enfim, se estava finalmente
concluída. Antecipava já as semelhanças, as diferenças, as possíveis correcções ou ajustes, tal como
a torrente de comentários explicativos que ela, sem
dúvida, me iria fornecer, antes mesmo de eu lhe começar a fazer perguntas.
Foi só no dia 28 que entrei no seu estúdio, indo
desafiá‑la para a farra de um Ano Novo, que todos
julgavam vir a ser mais feroz e mais louca do que
nunca. Lembro‑me de ter subido, dois a dois esses
degraus, e de lhe ter batido à porta com o coração a
brincar‑me no peito. Queria vê‑la, é verdade, mas,
mais do que tudo, ansiava por espraiar os olhos por
essa enorme tela.
Esta estava coberta com os mesmos grandes
lençóis que vira anteriormente.
«Não me perguntes por que razão a não acabei ainda... Sei bem o que tu queres. Veres tudo finalmente concluído, como na pós‑reverberação de
um incrível flash... Alguns meses depois, sobes esta
minha escada a correr para me veres, mas não sou
eu quem tu procuras... O que realmente anseias por
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contemplar — não me mintas — é o que guardo
ali escondido... a tela das duas amigas, não é verdade?...»
«Sim, mas...» Arrependi‑me logo da sinceridade com que o dissera. A bem ver, já não a via há
pelo menos alguns meses, e, nessa altura, por um estranho motivo que se me parecia escapar, estava a
confirmar‑lhe, sem rodeios, o que ela desde o início
suspeitara.
«Senta‑te naquele sofá...» sugeriu‑me com uma
determinação, que eu julgava não lhe conhecer, e
acrescentou:
«A história, como a consigo conceber, não poderá acabar tão depressa... Há muitas pontas soltas
por dentro de tudo isto... Segundo me informaram,
cerca de doze anos mais tarde, a nossa Catherine desaparece (o seu verdadeiro nome pouco importa)...
Até aqui, ou por enquanto, nada de especial...» Os
seus olhos adquiriram então um brilho, a um tempo
baço e iluminado. «Eu própria desapareceria amanhã se os meus pais não estivessem internados nesse
lar que tu bem conheces... O facto é que ela morre...
morreu... Seria quase a mesma coisa se não a tivessem sepultado sob o sobrado da sala em que ambas,
ela e a Olga, costumavam conversar...» e acrescentou,
após uma pausa:
«Agora escuta‑me, pois isto parece ultrapassar, ainda mais bruscamente, todas as nossas prévias
margens, cercas ou fronteiras de credibilidade: O
corpo de Catherine é descoberto por um passeante
que, doze anos mais tarde, vê, a princípio, algo como
a tampa de um caixão, exposta rente ao sobrado apodrecido, com uns quantos seixos brancos sobre uma
tampa de madeira. É esse homem quem levanta essa
mesma tampa, para dar uma vista de olhos ao que aí
se esconde e logo alertar as autoridades...»
«Continuas a inventar...»
«Se as coisas ao menos fossem assim tão simples...» Vi‑a então atirar deliberadamente para o
chão, com um gesto travesso, o frasco onde mantinha os pincéis em terebintina.
«Então são mais complicadas...» disse‑lhe, com
uma ironia que até a mim me surpreendeu. «Que
me queres dizer?» acrescentei. «Que começas a tecer
uma história para uma pintura que não consegues
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acabar, e que depois...» Chocou‑me então o tom desprendido que percebi na minha voz e, já com um
olhar mais calmo, olhei para ela, como se só então aí
tivesse acabado de entrar.
A minha amiga pareceu ignorar por completo
a minha reacção.
«Estava intacta, estás a ver?... Ao fim de doze
anos de sepultura, por baixo desse soalho húmido
junto ao mar... estava intacta, incorrupta, bela e inteira como no dia em que aí a tinham colocado...»
«E a Olga?...»
«Segundo me disseram, compareceu à exumação, fez uma quantas perguntas a um médico e ao
tal Padre Constâncio, que quase desmaiou logo que
tudo foi revelado.»
«E a tua pintura?» arrisquei.
«Uma tela poderá sempre ser apagada com
mais tinta, ser pintada por cima... Já os teus romances...»
«É bem mais fácil, acredita...»
«Mas não é a mesma coisa...» comentou, com
um modo brusco que não era seu hábito.

F

oi só no Verão seguinte que me atrevi a sugerir‑lhe que me mostrasse a tela, que ela me garantia estar, «por enquanto, mais ou menos acabada».
Contemplava‑a uma vez mais. «E que título lhe
irás dar?» perguntei‑lhe.
«Não faço ideia, só quando a tiver mesmo completado...»
De súbito, era como se também eu tivesse entrado dentro dessa pintura. Conhecia a incidência
dessa luz, as cores que o alvorecer e o fim da tarde
preenchiam de tons vagamente dourados, verdes
fulvos, almagre, zircão, terra‑de‑siena, violeta... Contudo, o mar que via, muito revolto diante de mim,
estava agora absolutamente silencioso, e o ar algo espesso e carregado, como se me encontrasse nos bastidores de um palco. Sentadas a essa mesa, perto de
mim mas todavia distantes — pois eu para elas deveria, sem dúvida, ser invisível — julgava ouvi‑las falar
do desabrochar da Alma e da Iluminação que brotaria de não sei que teosofias... Porém, eram sensuais
os seus gestos, e húmidos e brilhantes os olhares que

trocavam entre elas. «E o teu marido vem quando?»
perguntava Olga. «Carregado de dólares ou de jóias
de contrabando?...» respondia‑lhe a outra, com um
tom sarcástico na voz. E ambas se riam francamente, acabando por entrar abraçadas pela porta da sala
térrea, onde pensei ter ouvido o som desarticulado
de um piano.
«Não me digas que descobriste alguma falha
flagrante...» Era a minha amiga, que já deveria estar a estranhar o modo como eu aí ficara especado. Então, a meio desse estúdio, já me conseguia
aperceber do cheiro a óleos, a terebintina e a cera
queimada.
«Creio que ainda não te disse de que modo essa
amizade vem a ter o seu fim...»
«Envelheceram, sem dúvida...»
«Apenas Olga, pois Catherine, como te contei,
morre poucos anos depois, em circunstâncias que,
para mim, ainda permanecem misteriosas. A professora também não envelheceu assim tão subitamente
e ainda mantém, não me perguntes como, uma certa frescura, uma acesa juventude nos olhos. Foi de
facto ela, que já não vive isolada nesse local, quem
me contou o modo como tudo se teria passado. Se
bem que, grande parte dessa história seja, indubitavelmente, do domínio do inacreditável.»
«Não tinhas mencionado corpos incorruptos?»
«Sim, e sê‑lo‑ia verdadeiramente o de Christian
Rosencroitz, esse mago das distantes Bavieras?»
«Mas de que estás a falar?...»
«Do corpo incorrupto do fundador dessa Ordem secreta...»
A noite entrava já por essas altas janelas de vidraças, quando Ana, que já bebera dois cálices de
um licor que eu achara demasiado adocicado, me
começou a relatar, com mais pormenores, essa história inverosímil.
«Disse‑me Olga, numa manhã de Primavera,
já quase nos finais da Guerra, ao entrar na casa em
que tinha vivido alguns meses, mas da qual ainda
possuía a chave, que encontrara Catherine deitada
na sua cama impecavelmente feita, vestida de roxo
sobre uma colcha de seda azul, a cabeça coroada por
uma grinalda de rosas vermelhas, hirta, com as pre-

gas do vestido longo muito direitas e as mãos cruzadas sobre o estômago, segurando um pequeno livro
semelhante a um missal...»
«Queres tu dizer que estava morta?»
«Sim. Ainda que as suas faces coradas não apresentassem quaisquer sinais de rigidez e Olga até lhe
tivesse adivinhado um secreto sorriso nos lábios...
Era beatífica essa cena, intensamente perfumada
pelo cheiro doce das rosas e pelo odor acre do mar...
Talvez me achasses ridícula se te dissesse que a estou
a ver aí estendida...»
«Se fosse um suicídio, como se poderia pensar,
duvido que pudesse estar aí assim, tão impecável...»
«Essa ideia está fora de questão, segundo o que
pude apurar. No entanto, se apenas tivesse morrido,
quem seria a pessoa responsável por toda essa encenação?... Olga jura a pés juntos ter já aí encontrado o
que me descreveu.»
«E depois?»
«Depois há um caixão rectangular, de madeira
de pinho, que, uma vez posto ao alto, teria funcionado como a inconspícua divisória de um armário
na sala. Não me perguntes como... E, algo semelhante a uma disposição testamentária, segundo a qual,
Catherine pretendia ser enterrada em segredo, nesse mesmo caixão, cuja tampa servia de improvisada
“mesa de trabalho”, junto a um dos janelões dessa
mesma sala de estar...»
«Mas enterrada onde?»
«Sob o soalho dessa mesma sala, como te disse...»
«Mas não estavas a inventar?...»
«Olha que não, pois é precisamente aí que a
irão encontrar ao fim de doze anos...»
Ana já se sentara a uma vasta mesa, sobre a qual
dispusera vários esboços a carvão, como se estivesse
a deitar cartas.
«Sim, foi aí que a encontraram...» disse‑me ela,
com uma seca indiferença e uma vaga expressão de
contrariedade.
«E isso ainda te perturba, pelo que me estás a
dar a entender...»
«Cala‑te! Já te disse que nunca poderia acreditar
na história que me contaram.» Em seguida, porém,
como se me estivesse a revelar um segredo, acresrevista BANG! [ 34 ]

centou: «Se bem que seja de facto essa a que mais
me fascina, a que ainda me traz presa a essa... a esta
tela...» e passava demoradamente as pontas dos dedos pelos relevos das suas próprias pinceladas, como
se percorresse a pele de uma pessoa amada.
«E encontraram‑na?»
«Linda! Era como se nunca tivesse morrido...»
Então, quase julguei ver, ou ter imaginado, um rasto
contido de lágrimas nos olhos dela.
«Queres tu dizer‑me que ao fim de doze anos
— imaginando que esse enterro teria também ocorrido em segredo e que Olga aí a conseguira sepultar
— a encontram impecável numa casa húmida e batida pelas ventanias do mar, onde tudo apodreceria, e
se teria degradado, tal como a vegetação circundante, num abrir e fechar de olhos?...»
«É isso mesmo que te estou a dizer, Octávio...
Enquanto as minhas telas se enchem, a cada Inverno que passa, de fungos, de bolor, e até de pequenas
crisálidas de insectos que eu não consigo identificar
bem, ela surge, ao fim de doze anos, numa casa — que
o próprio marido abandonou, logo que soube do seu
“desaparecimento” —, mais bela do que nunca, sem
a mais ínfima mancha na pele, ainda macia e fresca... as rosas ressequidas, talvez, mas quase vivas em
torno de um cabelo que se diria ter sido penteado,
ou escovado, há minutos atrás...» Após uma longa
pausa, com uma entoação onde eu acreditava ouvir
um certo desespero, mas também um forte fascínio,
ainda me perguntou:
«E como achas que poderei terminar este vasto
ecrã de...»
«Redesenhando‑o, através dessa mesma emoção...»
«E acreditas que isso seja possível?...»
Mais tarde, desviando um pouco as atenções do
quadro, ainda lhe disse: «Mas ainda não me contaste
o que se teria seguido a essa inusitada descoberta.»

«B

em, o tal Padre Constâncio — pois fora convocada pelo Regedor uma pequena comitiva
para esse acto de exumação —, não parava, segundo
o que Olga me contou, de lhe mexer no rosto, como
que para se certificar de que estaria mesmo morta...
O médico, que acabara o estágio e fora destacado
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para uma aldeia próxima, recusava‑se a acreditar no
que os seus olhos viam, afirmando que se trataria,
sem dúvida, de um hábil envenenamento, e que o
corpo deveria seguir prontamente para o Instituto
de Medicina Legal de Lisboa... Tudo muito prosaico
como estás a ver...»
«E sempre a autopsiaram?»
A minha amiga sorriu, deu alguns passos
por esse estúdio e, já lá mais ao fundo, encostada
contra uma das enormes janelas, continuou o seu
relato:
«Ora creio que teremos chegado, precisamente, à mais intrigante manobra, relacionada com uma
história em que até os participantes parecem não
acreditar... Segundo me contou o Sr. Flávio, o tal Regedor de que te falei há pouco, e que, de acordo com
o testemunho de Olga, muitas lágrimas teria vertido quando levantaram a tampa desse ataúde, um
grupo de beatas de uma obscura confraria, decidiu
que, enquanto não chegasse a carrinha do Instituto,
o corpo deveria ser exposto a meio da igreja, para
poder usufruir, pela primeira vez — repara — de
um velório condigno. É bom de ver que, apesar dos
muitos círios que aí teriam acendido, acabaram por
decidir, já de madrugada, regressar a suas casas. E aí
deixaram o corpo, numa nuvem de devoto incenso, até que chegasse o profano pessoal para a levar
de vez. Além disso, para grande ressentimento de
todas, para mais sob as instruções de um médico novo, iriam... retalhar... esse corpo miraculado.
Olga, segundo creio, ter‑se‑ia recusado a participar
nessa farsa... Pela manhã, quando vieram pedir a
uma espécie de sacristão — um homem com pernas
muito curtas e sem pescoço — que abrisse os portais
da igreja, esta estava vazia... Esquife, Catherine, tremuras de asas pelas alturas dos tectos abobadados,
visões seráficas, odores a pele de criança, a rosas e a
açucenas, tudo desaparecera, sem que ninguém pudesse explicar bem porquê, mas sem que, contudo,
tais novidades pudessem, verdadeiramente, espantar alguém...»
«Queres tu dizer que teria regressado a essa
mesma casa?» perguntei, apontando para a tela.
«Não. Pois não demorou até que um grupo
de curiosos viesse esquadrinhar todos os cantos e

todo o pedaço ainda restante de soalho dessa mesma
casa...»
«E Olga?»
«Essa professora primária, estamos agora talvez em 1957, disse‑me ter tido imensa dificuldade
em disfarçar a sua alegria. Lembro‑me de se ter
voltado para mim, de me olhar muito nos olhos, e
me dizer: «Ora, era assim, sempre foi assim, e ainda é desse modo que desejo recordar essa minha
saudosa amiga...»
Aqui, Ana parecia imitar o tom de voz da outra, entre o sonso e o indiferente, sem tentar atrasar, apesar de tudo, esse seu relato.
«Ainda lhe perguntei se não teria uma explicação mais plausível para o sucedido. Esta, com
um sorriso entre o malicioso e o extático, apenas
comentou: “Quando o corpo se junta verdadeiramente à Alma, também já não está em parte alguma...” Recordo‑me de a ter olhado de frente, com
o ar de quem esperasse uma explicação, mas ela
parecia estar com pressa, e apenas me respondeu
com uma pergunta: «E sempre nos vai pintar?»

«E

ntão tudo se torna mais fácil...» atrevi‑me
a sugerir‑lhe. «Trá‑la até aqui e ela mesma
te dará algumas ideias sobre o modo como deverás
terminar esse teu trabalho.»
«Mas será que ainda não te deste conta de que
as coisas não são assim tão lineares?... A Olga também vem a desaparecer ao fim de uma semana...»
«Em eco... Quero dizer, em circunstâncias
igualmente misteriosas...» aventei, já extremamente satisfeito com esse tipo de conclusão. «Então
tudo é bem mais simples, apenas terás que apagar
ambas as figuras do teu quadro, para concentrares
todas as tuas energias na casa e no seu poder de
sugestão...» acabei por lhe dizer.
Ana olhou para mim, quase como se não
conseguisse acreditar no que acabara de ouvir.
«Talvez... tenhas... uma certa razão... Mas não era
bem isso o que eu queria...»

F

oi apenas, durante um breve fim‑de‑semana
em que aí regressara por acaso, que pude tocar à campainha do seu estúdio. Essa pintora pa-

recia‑me, contudo, um pouco mais magra e macilenta, se bem que, sob toda a intensa chuva que se
abatera nas últimas semanas, não a esperasse ver
calma ou descontraída, ou mesmo tisnada pelo
sol.
Contra a parede, que ficava paralela a essas rasgadas janelas, pude logo identificar o volume dessa
tela, agora coberta com os vários lençóis manchados,
mas contra a qual ela colocara toda uma série de outros trabalhos de menores dimensões. «Não fazes
ideia do que tem sido esta minha saga...» disse‑me,
com um olhar mortiço onde, de súbito, me pude
aperceber do seu imenso cansaço.
«Tens que me mostrar todas as transformações do teu quadro.»
«Pois tenho, e olha que desta vez até insisto
em fazê‑lo.»
Começou logo, com um arrastar moroso de
passos que eu nunca lhe imaginara, a deslocar‑se
de um para outro lado. Uma vez por outra, encolhia os ombros, passava as mãos pelo cabelo, parecia dirigir o olhar ora para o tecto ora para essas
vidraças, onde se eriçava um arrastado e opaco
nevoeiro.
«Preciso, apesar de tudo, de testemunhas... A
não ser que já esteja a ficar louca...» disse‑me com
uma voz pastosa, ao fim de largos momentos.
«Deverás estar a exagerar, a inventar coisas,
como já é teu costume...» comentei, como se para
a acalmar. Logo de seguida, parecendo ignorar por
completo o seu estado, o modo como ela por ali se
deslocava semelhante a uma sombra, apressei‑me
a sugerir: «Ora vejamos essa tua grande produção...»
Ela apenas olhou para mim, como se duvidasse do que eu lhe acabara de dizer. «Eu ajudo‑te.
Onde queres que ponha estes outros quadros?»
acrescentei.

A

pesar de já ter sido informado, e de eu mesmo o ter sugerido, foi, não sem um profundo
desapontamento, que me dei conta de que as duas
amigas já não faziam parte dessa pintura. Agora, o
tema dominante era tão‑só a casa, pintada de um
branco baço, onde se revelavam já riscos e manrevista BANG! [ 36 ]

chas nas paredes. Com efeito, em alguns lugares, a
ausência de reboco mostrava já alguns adobes, dos
quais pareciam escorrer traços de uma estranha
baba alaranjada, semelhantes quase à representação
convencional de uma torrente de lágrimas. Também
a cantaria das janelas apresentava fendas e falhas e,
em algumas delas, já não se viam caixilhos nem portadas, revelando‑se antes grandes rectângulos que
me surgiam com a reverberação de uma espécie de
claridade negra. Surpreendeu‑me também o céu, de
um azul indefinível mas extremamente pesado, e a
vegetação — talvez demasiado luxuriante — que,
por detrás da casa e mais ao fundo, parecia impor a
respiração de uma sebe impenetrável. Em primeiro
plano, porém, via a terra, a areia e os seixos que aí
tínhamos encontrado, quando da nossa improvisada
visita. Um serpentear de uma cor bem mais viva, todavia, atraiu‑me logo a atenção. Na verdade, parecia
quase saltar dessa superfície. Tratava‑se, segundo me
pude aperceber, de uma fita de cetim cor‑de‑vinho
(ou de sangue coalhado), que em tempos uma dessas mulheres teria usado no cabelo.
«Olha que não está nada mal... Que me agrada
bastante... Quase nem me apetece desviar os olhos
do que estou a ver... Sim, tens aqui, sem dúvida, um
dos teus melhores trabalhos... e acredita que a ideia
de omitires essas personagens, tal como a mesa onde
se costumavam sentar, veio, como eu já suspeitara,
beneficiar bastante todo o conjunto. A presença da
casa, por exemplo, é agora mais real, mais impositiva, mas dá também lugar a todo um destaque de
superfícies geométricas que, na tua versão anterior,
não tinham um igual relevo.»
Foi ainda no fogo de todo esse meu sincero elogio que acrescentei:
«E como detalhe, adoro esta convulsionada fita
de cetim...»
Sem saber por que o fazia, aproximei‑me mais,
toquei‑lhe com um dedo, e só então reparei que a
tinta estava ainda muito fresca, como se Ana a tivesse acabado de pintar.
«Acredita que não fui eu... quem pintou isso...»
observou a minha amiga, com um olhar de tal modo
atormentado que, pela primeira vez, me apercebi de
que deveria estar verdadeiramente doente.
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«Então... quem a teria pintado?...» perguntei‑lhe, tentando, a muito custo, não perder a calma
nem erguer o tom de voz.
«Foram elas... creio eu...» e, após um pesado
instante de silêncio, comentou: «É claro que estou
bem consciente de que ninguém poderá acreditar
no disparate que te acabei de dizer...»
«Então...»
«É como te digo... Depois de as ter apagado,
numa tarde de chuva — se bem que ainda aí continuem em palimpsesto —, reparei, na noite desse
mesmo dia, que a professora me espreitava, através
dessa janela do lado esquerdo. Era aí, com certeza
que ficava o quarto de visitas, o quarto dela... Enchi
logo esse pincel mais grosso, que vês a teu lado, de
uma tinta preta bem espessa... Curiosamente, quando o ia já a pousar sobre a inexplicável presença desse rosto, ela desapareceu subitamente... Na manhã
seguinte, era a silhueta de Catherine, enevoada, bem
sei — do modo como concebemos os fantasmas —,
o que me aparecia no lado direito da casa, a dirigir‑se
para esse espaço que, como bem sabes, se situa na
parte de trás...»
Aproximou‑se então de mim. Pousou‑me um
braço no ombro que me pareceu mais leve, mais descarnado, e quase me sussurrou ao ouvido:
«Se não te importas, gostaria que aqui pudesses
ficar comigo, pelo menos durante mais algum tempo... Se não tiver de facto enlouquecido, talvez, quem
sabe, te pudesses também aperceber do que te acabo
de contar...»
«Creio que, uma vez mais, exageras... Bem sei...
passaste longos meses a retocar, a alterar‑lhes as poses e, visto as teres substituído por todos esses detalhes quase abstractos, no chão desse pátio, acreditas
que elas ainda por aí se movam...» Depois, com uma
entoação mais afável, aventurei: «Trata‑se apenas de
uma impressão tua... do tal poder sugestivo que a
casa iria acabar por adquirir, tal como te dei a entender... É só isso, acredita, e olha que este teu isolamento, entre as paredes deste estúdio, também não te está
a fazer nada bem...»
Já mais tranquila, Ana propôs‑me então que,
no dia seguinte, voltássemos a essa casa abandonada.

«Trata‑se de um longo passeio a pé...» disse‑lhe,
em tom de aviso.
«Mas irá fazer‑me bem. Estou, como tu acabaste de verificar, há muito tempo fechada aqui dentro.»

E

sse nosso passeio desenrolou‑se tão normalmente que, por momentos, quase me senti aborrecido. A casa ainda lá estava, quase como Ana a tinha pintado, mas dessas duas personagens não havia
qualquer rasto. Já a meio da tarde, descemos até à
praia, onde demos um longo passeio pela areia rija e
molhada que a maré baixa acabara de revelar. Mais
tarde, recostámo‑nos numa duna, de onde se poderia vislumbrar, mais ao fundo e à nossa esquerda, a
casa vazia com o seu pátio abandonado.
Ana não demorou muito tempo a adormecer.
Todo esse dia de passeio, aliado ao seu cansaço inicial, pareciam tê‑la finalmente vencido. Aproveitei
então, sem contudo a perder de vista, para dar outro
passeio pela costa e observar, com mais detalhe, esse
lugar no alto da falésia, em que nenhum de nós acabara por descobrir nada de especial.
A princípio, recordo‑me de ter estranhado uma
espécie de névoa muito fina, semelhante a uma gaze
branca e brilhante que, do topo da chaminé e pelos
telhados, começara a descer muito lentamente até
ao pátio, e a escorrer pela margem dessas escarpas,
como uma vagarosa mas impossível queda de água.
Senti uma vontade instintiva de correr para ela e de
a acordar. Contudo dominei‑me, achando que não
me caberia alimentar ainda mais esse seu pesadelo
e, sem me aperceber bem na altura do que fazia, comecei a caminhar pela praia, na direcção dessa assombrada residência, para poder ver mais de perto
esse véu sôfrego que tudo parecia envolver. Não sei
por quanto tempo ali fiquei parado, de olhos postos
nessa casa e nesse pátio onde julguei ter visto duas
mulheres a correrem atrás uma da outra, com os
mesmos trajos antiquados que eu antes observara na
pintura. Por momentos, quase poderia jurar ter‑lhes
pressentido as vozes, os risos, os gestos e os olhares
— sim, esses olhares mais inexplicadamente diante
de mim —, com que se iam entretendo numa longa
brincadeira.

Ao retomar a minha racionalidade, já as ondas de uma irada mas sub‑reptícia maré crescente
me encharcavam os sapatos e me lambiam as calças.
Todo o areal desaparecia agora rapidamente e, mais
ao longe, já via alteadas línguas curvas de espuma
contra margens de saibro, pelas quais uma bruma
mais grossa parecia agora deslizar, enovelando tudo
numa espécie de brancura espessa, translúcida, paralisante. Lembrei‑me só então da minha amiga e,
com toda a desenvoltura que consegui convocar
nos meus nervos e músculos atormentados, pus‑me
a correr aos tropeções, enterrando os pés cada vez
mais na areia, até chegar ao local onde ela despertava apenas do seu sono, e esfregava os olhos de um
modo quase apologético.
«Não me devias ter deixado dormir tanto tempo... Sinto o corpo gelado...» e, em seguida, acrescentou: «Imagina que sonhei com elas. Pareciam
perseguir‑se uma à outra, como se estivessem a
brincar às escondidas... Uma bruma leitosa dominava aí tudo: a casa, o pátio, os próprios gestos de ambas, os corpos que se iam esbatendo, cada vez mais
lentamente, em manchas, em rasgões ténues de um
branco‑de‑chumbo...»
«Mas sentes‑te melhor...» perguntei‑lhe logo,
tentando disfarçar a minha respiração ofegante e o
quase pânico que me invadia.
«Creio que é já tempo de regressarmos... Poderás, se quiseres, ficar no meu estúdio esta noite. Lá
nos arranjaremos...» disse‑me com um sorriso cúmplice, antes de acrescentar: «De facto, tinhas razão.
Sou demasiado susceptível aos temas que pinto. Mas
isso não será de estranhar... Raramente desenho o
que vejo, ou, se o faço, acabo sempre por preferir o
que aí teria imaginado...»

D

e volta a esse espaço, diante da enorme tela, era
agora eu quem, de soslaio, julgava ver os gestos
fugidios de Olga e de Catherine, ora no pátio ora no
interior da casa em que uma delas — tinha quase a
certeza — acendera um estranho candelabro.
«E onde e quando a irás expor?» perguntei‑lhe.
«Não sei... Iria precisar de um grande Salão...
Não seria lá muito viável...» Então, em jeito de brinrevista BANG! [ 38 ]

cadeira acrescentou: «Olha, estou sempre a lamentar‑me por não ter já espaço suficiente neste meu
recanto. Vou pregar esta pintura contra a parede.
Assim, quando tudo aqui começar a ficar demasiado estreito e atravancado, poderei sempre começar a
mudar parte das minhas coisas para essa casa aí pintada. Quem sabe que outros temas aí poderei criar?
Que te parece?...» e ria‑se já, esquecidamente.

E

u tentava, no entanto, desviar os olhos dessa
pintura, onde, por momentos, as julgava ver
ainda sentadas, sobretudo Catherine, levantando
os olhos do livro que estaria a ler em voz alta, para
me dizer uma vez mais: «Come, come with us...».
Senti então, verdadeiramente, uma vontade incontida de as abraçar, de me juntar a elas, ainda que
soubesse que tal seria impossível, pois que, uma
vez nesse espaço, nunca mais poderia regressar
nem retomar, do mesmo modo, a sequência de tarefas monótonas que dominavam a minha vida.
«De facto, talvez não passe de uma tontinha...»
dizia‑me Ana, a quem esse passeio ao ar livre dera
novas cores, apagando quase por completo a neurastenia a que há tantos meses se entregava. Em
seguida, olhando‑me muito nos olhos, observou:
«Estás muito pálido... Sentes‑te bem?»
«Não é nada que um bom cálice de brandy
não possa curar...» aventurei, apercebendo‑me não
apenas do tom de fraqueza na minha voz, mas do
facto de que a mesma me soava agora estranha,
oca, forçada, quase como se me ouvisse obrigado a
recitar uma deixa teatral contra minha vontade.
«Se todos os problemas fossem esses...» disse logo a minha amiga que, já plena e subitamente
restabelecida, me parecia então girar a uma velocidade incrível, de um lado para o outro desse estúdio.
«Elas sabiam...» disse eu inadvertidamente,
quase num tom de súplica.
«Pois, e sabiam afinal o quê?» perguntava‑me
Ana, como se me desafiasse, passando‑me a mão
pelo cabelo.
Lembro‑me de, nesse momento, ter fechado
os olhos, para os voltar a abrir num espaço que,
de início, me pareceu demasiado confinado, arrevista BANG! [ 39 ]

tificial, quase irrespirável. Sabia que, nesse pátio
aberto sobre o mar, era agora eu quem regressava
de uma longa viagem. No interior dessa sala arejada, dominada por essa mesma gravura mística,
olhava então para essa caixa de pinho, no interior
do armário, e para a mesa onde ambas tinham
deixado vários cadernos e uma pilha de livros. Estavam as duas a correr pelo jardim, ou pelo pátio
empedrado das traseiras e, sentado num cadeirão,
contemplando tudo através de uma janela aberta,
que parecia expandir ainda mais todo esse mar, já
só apenas esperava que elas voltassem a entrar e
viessem ter comigo. BANG!
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Ele

[ficção]

[tradução de José Manuel Lopes]

H. P. Lovecraft
«Sob essa luz fraca, verifiquei que estávamos numa biblioteca
apainelada, espaçosa e com boas mobílias, que dataria
do primeiro quartel do século XVIII, com esplêndidos frontões
triangulares e uma bela cornija dórica.»

V

i‑o numa noite de insónias, quando caminhava desesperadamente, para salvar a minha
alma e o meu modo de ver. A minha vinda para
Nova Iorque fora um erro. Pois, ao procurar fascinantes maravilhas e inspiração, nas labirínticas
e antigas ruelas que serpenteiam sem fim, a partir
de pátios esquecidos e zonas marítimas igualmente
esquecidas — e em ciclópicos arranha‑céus modernos e em pináculos que se erguem escuros e babilónicos sob uma lua exangue —, encontrara apenas
um sentido de repulsa e opressão que me ameaçavam dominar, paralisar e destruir
A desilusão fora gradual. Ao chegar a essa
cidade pela primeira vez, vira‑a ao pôr‑do‑sol, desde o cimo de uma ponte majestosa sobre as águas,
sobre as incríveis e delicadas arestas e pirâmides
que se erguiam, semelhantes a flores de charcos de
névoa roxa, para brincarem com as acesas nuvens
douradas e com as primeiras estrelas do entardecer.
Em seguida, vira‑a acender‑se, janela após janela,
sobre as marés cintilantes onde os candeeiros cabeceavam e deslizavam, e buzinas roucas rasgavam
estranhas harmonias, para se transformarem num
firmamento onírico e estrelado, com um perfume
de música feérica, e uno com os encantos de Carcassonne, Samarcanda e o El Dorado, e com todas
essas cidades quase fabulosas. Não muito tempo
depois, fui seduzido por essas ruas antigas, tão gratas à minha imaginação — por sinuosas e estreitas
ruelas e travessas, onde filas de casas georgianas

de adobe vermelho me piscavam o olho das suas
lucernas, por cima de portas rodeadas de colunas,
que em tempos tinham observado liteiras de talha
dourada e carruagens apaineladas — e, ao dar‑me
conta dessas coisas há muito desejadas, pensei ter
adquirido os tesouros que, com o passar do tempo,
iriam fazer de mim um poeta.
Porém, nunca iria conhecer a felicidade
nem o sucesso. A luz garrida do dia mostrou‑me
apenas sordidez e alheamento, e a intoxicante elefantíase de pedras que trepavam e se espalhavam
onde a lua me sugerira beleza e antigas magias. A
multidão que fervilhava através dessas ruas, semelhante a rios torrenciais, era constituída por estrangeiros atarracados, de pele escura, de rostos rudes
e de olhos em bico, pessoas de outras paragens, sagazes e sem sonhos, sem qualquer relação com as
coisas que as rodeavam, e que nada poderiam dizer
a um homem de olhos azuis da antiga população,
que no seu peito albergasse ainda a nostalgia das
áleas verdes e dos campanários brancos de Nova
Inglaterra.
Assim, em vez dos poemas a que esperava
dar vida, deparei‑me tão‑só com uma agitada ausência de ideias e com uma solidão inefável, vendo
por fim uma horrível verdade que ninguém antes
se atrevera a murmurar — o impronunciável segredo de todos os segredos — o facto de essa estrídula cidade de pedra não ser uma continuação viva
da velha Nova Iorque, tal como Londres o era da
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velha Londres e Paris da antiga Paris, mas de estar
de facto morta, com o seu corpo estendido e embalsamado sem perfeição, infestado de inusitados
elementos animados que nada teriam que ver com
a sua vida anterior. Após ter feito essa descoberta,
já não conseguia dormir sossegadamente, embora
algo comparável a uma calma resignada me tivesse
dominado, à medida que ia ganhando o hábito de
me manter fora das ruas durante o dia, até só me
atrever a sair à noite, quando a escuridão conjurava
o que ainda pudesse existir do passado que ainda
aí pairava semelhante a um fantasma, e os antigos
portais brancos me invocassem as robustas formas
físicas, que em tempos os tinham franqueado. Baseado nesse consolo, consegui mesmo escrever alguns poemas, e já não pensava regressar ao lar da
minha distante família, com medo que esta pudesse
julgar que um ser ignóbil e derrotado tivesse vindo
a rastejar até ela.
Foi então que, numa dessas itinerantes noites de insónia, eu acabei por conhecer o homem.
Foi num pátio escondido e grotesco do bairro de
Greenwich, pois fora aí que, na minha ignorância,
eu me alojara, tendo ouvido que se tratava de um
lugar habitado por poetas e artistas. As travessas
arcaicas e as casas, assim como as surpreendentes
praças e pátios, tinham‑me deliciado verdadeiramente. Todavia, ao reparar que os poetas e os artistas não passavam de pretensiosos faladores, cujo
requinte era a falsidade e cujas vidas eram a própria negação de toda a beleza da poesia e da arte,
fiquei aí apenas pelo amor a essas características
veneráveis. Imaginava‑as tal como elas teriam sido
no princípio, quando Greenwich era uma aldeia
plácida ainda não de todo devorada pela cidade; e,
nas horas que precediam o nascer do sol, quando
todos os amantes da noite já se tinham recolhido,
costumava vaguear sozinho por entre a suas ruelas
misteriosas, reflectindo sobre os curiosos mistérios
que as sucessivas gerações aí tivessem depositado.
Fora isso que me mantivera a alma viva e me trouxera alguns desses sonhos e visões que o poeta bem
dentro de mim tanto desejava.
O homem cruzara‑se comigo por volta das
duas horas de uma enevoada madrugada de Agosto,
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enquanto eu percorria uma série de pátios distintos,
apenas acessíveis através de escuras passagens entre
prédios que, no passado, teriam formado uma rede
contínua de ruelas. Ouvira falar das mesmas, através de alusões indirectas, e dera‑me conta de que
não poderiam fazer parte de nenhuma planta recente da cidade. Contudo, o facto de terem sido esquecidas, só mas tornou mais apetecíveis, de modo
que as procurara com uma dupla ânsia. Agora, que
as encontrava, o meu interesse redobrara uma vez
mais, pois algo no modo como se encontravam
dispostas parecia aludir vagamente ao facto de que
só restassem apenas algumas, escuramente estranguladas entre paredes altas e vazias e traseiras de
casas desabitadas, ou espreitando, sem qualquer luz
de candeeiros, por detrás de arcos, ainda não traídas por hordas de pessoas que falavam uma língua
estrangeira, nem vigiadas por furtivos e sorumbáticos artistas cujas práticas não fossem apropriadas
para serem referidas em plena luz do dia.
Ele falou comigo sem que eu o tivesse encorajado, ao notar a minha disposição e o modo como
eu ia estudando certas portas envelhecidas, no topo
de degraus debruados por gradeamentos, ante o
pálido brilho das rendilhadas bandeiras exteriores
que as encimavam. O seu rosto estava na sombra e
ele usava um chapéu de abas largas que, até certo
ponto, parecia condizer com a capa antiquada que
envergava. Mas eu fiquei um pouco inquieto, antes
mesmo de ele me ter dirigido a palavra. Tinha um
corpo esguio de uma magreza quase cadavérica, e
a sua voz parecia estranhamente cava e suave, embora não particularmente profunda. Ele, segundo
me informou, já tinha reparado em mim durante
os meus passeios, e concluído que eu me parecia
com ele, devido ao meu interesse pelos vestígios de
antanho. Será que eu não iria gostar de uma visita
guiada por alguém que já tinha uma grande prática
nessas explorações e que possuía todo um espólio
de informação local, muito mais especializado do
que aquela a que qualquer forasteiro pudesse ter
acesso?
Enquanto falava, pude ver o seu rosto, por
breves instantes, à luz de uma solitária janela de
mansarda. Esse indivíduo, idoso mas bem‑pareci-

do, tinha um aspecto nobre, e ainda mantinha os
traços de uma linhagem refinada, que não seria de
esperar nesse local nem na época presente. Contudo, algo nele me perturbou, quase tanto quanto o
seu aspecto me agradara. Talvez o seu rosto fosse
demasiado pálido e sem expressão, ou por demais
deslocado desse lugar, para que eu pudesse confiar
nele e sentir‑me à vontade. No entanto, apressei‑me
a segui‑lo, pois nesses dias deprimentes, a minha
busca por uma beleza há muito extinta e pelo
mistério era tudo o que tinha, para manter viva a
minha alma, e achava também que fora uma rara
oportunidade do destino ter‑me encontrado com
uma pessoa cuja procura, semelhante à minha, parecia ser bem mais refinada.
Qualquer coisa na noite obrigava esse homem embuçado a calar‑se e, durante o que me pareceu estender‑se durante uma longa hora, ele convidou‑me a avançar, sem nunca recorrer a palavras
desnecessárias, fazendo apenas breves comentários
acerca de nomes antigos, de datas, de mudanças, e
guiando‑me sobretudo por gestos. À medida que
me ia intrometendo por esses interstícios, ele percorria uma passagem em bicos de pés, escalava
muros de tijolo, e até andava de gatas por um baixo
túnel de pedra, cujo inacreditável comprimento sinuoso acabou por finalmente apagar todo o sentido de orientação geográfica que ainda me restava.
As coisas que víamos eram muito antigas e maravilhosas, ou assim me pareciam à luz débil dos raios
de luz em que as observava, e nunca me hei‑de esquecer das derruídas colunas jónicas, das pilastras
esguias, nem dos postes de gradeamentos encimados por jarrões de ferro, ou de flamejantes janelas
com lintéis, ou de decorativos postigos em forma
de leque, que pareciam cada vez mais estranhos e
bizarros, enquanto íamos avançando por esse infinito labirinto de uma idade desconhecida.
Não encontrámos ninguém e, quanto mais
avançávamos, mais as janelas iluminadas se tornavam cada vez mais raras. Os primeiros candeeiros
de rua com que nos deparáramos, eram ainda a petróleo, com losangos de vidro montados em chumbo. Mais tarde, vi alguns com velas e, por fim, após
termos atravessado um horrível pátio sem luz, onde

ele me teve que guiar com a sua mão enluvada, através de uma escuridão total, até a um muro muito
alto, com um portão estreito de ferro, chegámos ao
troço de uma ruela apenas iluminada por lanternas em frente de cada sete casas — inacreditáveis
lanternas coloniais feitas de folha‑de‑flandres, com
topos cónicos e furos nos lados. Essa ruela, subia
por uma colina — mais inclinada do que eu julgaria ser possível em qualquer parte de Nova Iorque
— e, ao cimo, encontrava‑se claramente bloqueada
por um muro de quinta, coberto de hera, para lá do
qual eu podia vislumbrar uma pálida cúpula e algumas copas de árvores, ondulando contra uma vaga
linha junto ao céu. Nesse muro havia um portão
de topo arredondado — feito de tábuas de carvalho
escuro, com grandes cravos de ferro —, que esse
homem começou a abrir com uma pesada chave.
Convidando‑me a entrar, conduziu‑me, através da
mais cerrada escuridão, até ao que me pareceu ser
um caminho de gravilha e, finalmente, por um lanço de escadas em pedra até à porta dessa residência,
que ele também me abriu.
Entrámos, e eu fui logo dominado por um
forte odor a mofo e a humidade que parecia ter‑se
precipitado ao nosso encontro, e que deveria ser o
resultado de vários séculos de abandono. O meu
anfitrião parecia não o ter notado e, por delicadeza,
eu não fiz comentários, enquanto ele me guiava por
uma escada circular, ao fundo do vestíbulo, para
uma sala cuja porta eu o ouvi fechar à chave, logo
que entrámos. Depois vi‑o abrir a cortina de uma
janela com três caixilhos, que mal se desenhavam
contra os clarões do céu. Mais tarde, ele foi até à
prateleira da lareira onde, riscando pedreneira contra aço, acabou por acender duas velas de um candelabro para doze. Foi então que, acenando‑me, ele
começou calmamente a falar comigo.
Sob essa luz fraca, verifiquei que estávamos
numa biblioteca apainelada, espaçosa e com boas
mobílias, que dataria do primeiro quartel do século XVIII, com esplêndidos frontões triangulares e
uma bela cornija dórica. Acima da lareira, um painel de madeira fora impecavelmente esculpido e,
no seu topo, havia entalhadas curvas e jarrões esculpidos. Por cima das estantes cheias de livros, em
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intervalos ao longo das paredes, viam‑se retratos
de família, pintados a óleo e já vagamente apagados, cujos rostos revelavam indubitáveis parecenças com o desse homem que, nesse momento, me
convidava a sentar numa cadeira, junto a uma mesa
Chipendale. Antes de se ter sentado do outro lado
da mesma, o meu anfitrião hesitou, como se não se
sentisse muito à vontade. Então, depois de ter finalmente tirado as luvas, o seu chapéu de abas largas
e a capa, ficou diante de mim como uma figura de
teatro, vestido à maneira georgiana, desde o cabelo
apanhado atrás, com um laço, aos folhos no pescoço, aos calções até ao joelho, às meias de seda e
a uns sapatos com fivelas, em que eu não reparara
antes. Só depois sentando‑se numa cadeira, com
um espaldar em forma de lira, é que ele me começou a observar com um certo interesse.
Sem o chapéu, tinha um aspecto extremamente idoso de que eu ainda não me dera conta, e
pensei, se essa até então oculta marca de longevidade não estaria na origem da minha inicial impressão desagradável. Depois de falar com ele durante
algum tempo, reparei que a sua voz macia, cava e
cuidadosamente abafada, tremia por vezes, e, em
algumas ocasiões, tive uma grande dificuldade em
segui‑lo, à medida que o ouvia com espanto e entusiasmo, e com uma certa preocupação que me
parecia dominar a cada momento.
«Tereis diante de vós, meu caro senhor»
começou ele a dizer‑me, «um homem de hábitos
excêntricos, a quem não preciso de pedir desculpa
pelo meu trajo, dado que também tendes a mesma
fina sabedoria e as mesmas inclinações. Reflectindo acerca de tempos melhores, não tenho quaisquer escrúpulos em me entregar aos costumes que
partilho convosco, nem em adoptar esta maneira
no meu modo de vestir. Trata‑se de um capricho
que não poderá ofender ninguém se praticado sem
grandes ostentações. Para minha grande felicidade,
tive a sorte de poder manter a propriedade rural
dos meus antepassados, embora esta tenha sido devorada por duas cidades: Greenwich, que começou
a invadir esta zona, por volta de 1800; e mais tarde
Nova Iorque, sobretudo por volta de 1830. Havia
muitas razões para que mantivesse e cuidasse desta
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herança que a minha família me legara, e nunca falhei com as minhas obrigações. O morgado que tomou posse dela, em 1768, estudou certas artes e fez
algumas descobertas, todas elas relacionadas com
certos poderes que se julgavam residir nesta específica propriedade, que, por isso mesmo, mereceriam
uma atenção ainda mais aturada. Ora, é alguns dos
curiosos efeitos de tais artes e descobertas que me
proponho mostrar‑vos, sob o mais profundo segredo, acreditando que me poderei ater ao modo
como avalio as pessoas, não duvidando assim nem
da vossa lealdade nem do vosso interesse.»
Interrompeu então o seu discurso, mas eu
podia apenas inclinar a cabeça em jeito de concordância. Já mencionei que estava preocupado.
No entanto, para mim, nada era tão terrível como
o mundo material de Nova Iorque, durante o dia.
Ainda que esse homem fosse apenas excêntrico ou
dominasse artes perigosas, julguei não ter outro remédio senão seguir o que me dizia, e controlar a
minha surpresa em relação a tudo o que ainda me
pudesse revelar. De modo que o escutei.
«Para… o meu antepassado…» continuou
ele, em voz baixa, «a humanidade possuía estranhas qualidades, no que se prendia à sua força de
vontade, qualidades essas que exerciam um poder
insuspeito não apenas no que se relacionava com os
nossos actos e com os de outras pessoas, mas também com a força ou substância da Natureza. Já para
não falar de elementos e dimensões que se pensavam ser mais universais do que os da própria Natureza… Será que vos poderei dizer que ele zombava da santidade de coisas tão importantes como o
tempo e o espaço, e que recorreu mesmo aos rituais
de certos peles‑vermelhas mestiçados, que em tempos teriam acampado sobre esta colina? Esses índios tinham ficado muito revoltados, quando este
lugar foi construído, e nunca pararam de insistir,
com toda a pestilência dos seus modos, em visitar a
propriedade em noites de lua cheia. Durante anos,
saltavam o muro sempre que podiam e, pela calada
da noite, executavam certas acções. Então, em 1768,
o novo proprietário apanhou‑os nos seus rituais e
ficou maravilhado com o que viu. A partir de então,
tentou negociar com eles, e trocar o livre acesso a

estes domínios pela profundidade exacta das coisas
que praticavam. Veio assim a saber que os avós desses índios tinham herdado parte desse costume dos
seus antepassados peles‑vermelhas; a outra de um
velho holandês, ainda no tempo dos Estados Gerais. E, por mais que isso lhe possa pesar na alma,
creio que esse proprietário lhes serviu um péssimo
rum — não sei se por acaso se propositadamente
— pois, uma semana após ter conhecido o segredo,
tornou‑se o único homem vivo na sua posse. Vós,
caro senhor, sois o primeiro forasteiro a quem foi
revelada a existência de um segredo, e crede que
nunca me teria atrevido a tanto… no que respeita
a esse poder… se não soubesse que reveláveis um
igual interesse por coisas do passado.»
Tremi, à medida que esse homem se tornava mais comunicativo, através desse discurso um
pouco arcaico, com que continuou:
«Mas devereis saber, caro senhor, que o que
esse proprietário conseguiu obter desses selvagens
mestiçados, não passava afinal de uma pequena parte do conhecimento que ele veio a alcançar. Ele não
perdera o seu tempo em Oxford, nem falara apenas
de um modo superficial com um velho alquimista e
astrólogo de Paris. Assim, veio a dar‑se finalmente
conta de que o mundo todo não era mais do que o
fumo dos nossos intelectos, não ao alcance das mentes vulgares, mas algo que poderia ser fumado pelos
sábios, inalado como qualquer nuvem do melhor tabaco da Virgínia. Poderemos produzir em torno de
nós tudo o que queremos; e o que não pretendemos
poder‑se‑á de igual modo expulsar. Não vos diria
que tudo isto seja materialmente verdadeiro, mas
é‑o suficientemente para nos poder proporcionar
um excelente espectáculo, uma vez por outra. Vós,
segundo poderei conceber, ficaríeis muito agradado com uma visão de alguns anos melhores do que
aqueles a que a vossa fantasia se poderá entregar. De
modo que vos peço que domineis qualquer medo
acerca do que vos entendo mostrar. Vinde até à janela e mantende‑vos em silêncio.»


- Referência ao Parlamento da Holanda, os Estados Ge‑
rais, e à época em que esse país era detentor da cidade de
Nova Iorque (1624‑1664), então chamada Nova Amester‑
dão.

O meu hóspede pegou‑me então na mão
para me conduzir até uma das duas janelas na parte
mais longa dessa sala cheia de mofo e, assim que
senti os seus dedos, foi como se o sangue me gelasse
no corpo. Essa sua mão, embora seca e firme, tinha
a qualidade do gelo, e eu quase recolhi instintivamente a minha. Porém, mais uma vez, bastou‑me
pensar na vacuidade e no horror da realidade,
para me deixar conduzir para onde ele apetecesse
levar‑me. Uma vez junto a essa janela, o homem
abriu as cortinas de seda amarela e fez com que o
meu olhar perscrutasse a escuridão exterior. Por
momentos não vi nada senão miríades de pequeníssimas luzes a dançar diante de mim. Em seguida,
como se respondendo a um gesto insidioso, esboçado pela mão do meu hóspede, um clarão de luz
quente surgiu nesse cenário, e eu pude ver um mar
de folhagem luxuriante não poluída, e não o mar
de telhados de que qualquer mente normal estaria
à espera. À minha direita, o Rio Hudson tinha um
brilho quase malicioso e, na distância, podia ver o
doentio fervilhar de um pântano salgado, constelado de pirilampos nervosos. Esse clarão esvaneceu‑se, e um sorriso diabólico iluminou o rosto de
cera desse idoso necromante.
«Isto foi bem antes do meu tempo, antes do
tempo do novo morgado… Se não vos importais,
talvez possamos tentar novamente.»
«Óptimo! Óptimo!» disse‑lhe eu, entre
dentes. «Poderá fazer isso para qualquer época?»
e quando ele acenou afirmativamente, mostrando
pedaços negros de dentes gastos que em tempos
teriam sido amarelados, eu agarrei‑me às cortinas,
com medo de cair. Mas ele segurou‑me, com essa
tremenda garra fria como o gelo e, uma vez mais,
esboçou esse gesto insidioso.
De novo vi um clarão, mas dessa vez sobre
um cenário que não me era de todo estranho. Era
Greenwich, a vila de antanho, com um telhado aqui
e ali. ou filas de casas tal como as vemos hoje, contudo, com belos jardins e campos verdes e baldios
cheios de vegetação. O pântano ainda se via ao longe, mas, mais distante ainda, surgiam os campanários do que era nesse tempo a totalidade de Nova
Iorque. Tratava‑se de Trinity, de St. Paul, e da Igreja
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de Adobe que parecia dominar as suas irmãs, com
um vago rasto de fumo de chaminés caseiras pairando por cima de tudo.
«E será que pode… que se atreveria… a ir
ainda mais longe?» Perguntei‑lhe com uma absoluta fascinação, acreditando que ele teria compartilhado da mesma por momentos. Contudo, o seu
sorriso malévolo dominou‑o uma vez mais.
«Mais longe? O que vi tornar‑vos‑ia numa
louca estátua de sal! Para trás, para frente, para a
frente, vede, ainda ficais desmiolado…»
E ao dizer‑me essa última frase, quase como
um aparte, voltou a gesticular, trazendo ao céu um
clarão ainda mais intenso do que os anteriores. Por
cerca de três segundos pude contemplar o pandemónio dessa visão e, nesse breve instante, vi um
cenário que irá para sempre atormentar os meus
sonhos. Vi um céu eivado de estranhos objectos
voadores e, por debaixo destes, uma infernal cidade negra com gigantescos terraços de pedra e com
ímpias pirâmides apontadas para a lua, tal como
as luzes diabólicas, vindas de inumeráveis janelas.
E como revoltantes enxames, em galerias aéreas,
pude aperceber‑me dos olhos amarelos e semicerrados do povo dessa cidade, horrivelmente vestido
de laranja e vermelho, e dançando loucamente, ao
som de febris tímbales e de crótalos obscenos, se
bem como o lamento maníaco de trombetas abafadas, cujas melodias fúnebres se erguiam como ondas de um oceano de betume amaldiçoado.
Vi essa paisagem, afirmo, e ouvi, como se
por dentro da minha mente, a blasfema confusão
e a cacofonia que a acompanhava. Era esse o chiado contentamento de todos os horrores que essa
cidade‑cadáver jamais infundira na minha alma e,
esquecendo‑me de qualquer preocupação para me
manter silencioso, comecei a gritar desalmadamente, à medida que perdia o controlo dos meus nervos
e as paredes pareciam tremer à minha volta.
Depois, enquanto esse clarão ia esmorecen

- Se bem que as duas primeiras igrejas ainda existam na
parte baixa de Manhattan, a igreja presbiteriana de adobe
foi demolida em 1857.

- A ideia de uma grande cidade americana dominada por
orientais, surge em trabalhos bem mais recentes, tal como
no filme Blade Runner.
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do, reparei que o meu anfitrião também estava a
tremer. Um olhar de medo e de choque quase lhe
fazia saltar do rosto a distorcida serpente de raiva
que os meus gritos tinham despertado. Ele vacilou
e agarrou‑se às cortinas, tal como eu tinha feito antes, contorcendo a cabeça, como um animal capturado. Mas só Deus sabe como teria razão, pois,
ao acalmarem‑se os ecos dos meus gritos, veio até
nós um outro som, tão diabólico e sugestivo que
apenas uma emoção adormecida me manteve ainda consciente e são de espírito. Tratava‑se do som
continuado e furtivo de degraus a partirem‑se, para
lá da porta fechada dessa sala, como se devido ao
tropel de uma horda descalça e vestida de peles, e,
por fim, o fecho de latão, que estava a ser abanado violentamente, brilhou à luz fraca das velas. O
idoso tentava agarrar‑me, cuspindo, através desse
ar pesado, vociferando coisas incompreensíveis, à
medida que oscilava, agarrado à cortina amarela.
«A lua cheia… maldito… maldito seja esse
cão… ele chamou‑os e agora eles vêm buscar‑me!...
Homens de mocassins, homens mortos… Que Deus
vos fulmine… diabos vermelhos… Mas vejam que
não fui eu quem vos envenenou o rum… Será que
não consegui manter a salvo a vossa pestilenta magia?... Vocês é que se deixaram adoecer e não deveriam acusar o morgado por causa disso… Vão…
vão‑se embora! Tirem as mãos desse fecho… Não
tenho aqui nada para vos dar…»
Nesse momento, três batimentos lentos,
mas bem deliberados, abanaram os painéis da porta, e o exaltado mágico começou a espumar pela
boca. Os seus receios, transformados num férreo
desespero, deram lugar a um reaparecimento da
sua raiva contra mim, e vi‑o cambalear até à mesa
contra a qual eu me tentava amparar. As cortinas
ainda presas na sua mão direita, à medida que a
esquerda me tentava alcançar, acabaram por ser
arrancadas de um alto varão, fazendo assim com
que a sala ficasse inundada por um pleno luar, que
a claridade do céu já tinha pressagiado. Em presença desses raios de uma tonalidade verde, a luz das
velas tornou‑se irrelevante, e um novo aspecto de
decadência surgiu nessa sala infestada pelo mofo,
com as suas paredes apaineladas roídas pelo carun-

cho, com o soalho torto e inchado de humidade, a
prateleira da lareira lascada, as mobílias desengonçadas e as cortinas em farrapos. Essa decadência
também parecia apoderar‑se desse idoso, proveniente dessa mesma atmosfera, ou dado o persistente medo que ele sentia. E vi‑o ficar mais mirrado
e mais escuro, quando se aproximou de mim e me
tentou ferir com as suas garras de abutre. Apenas
esses seus olhos permaneciam iguais e brilhavam
dilatados, com uma intensidade, que não parou de
aumentar até que o rosto, em torno dos mesmos,
tivesse ficado carbonizado e quase desaparecesse.
Os batimentos na porta repetiam‑se agora
mais e mais insistentes, revelando dessa vez, objectos metálicos. Aquela coisa negra, diante de mim,
era tão‑somente uma cabeça com olhos, que em
vão se debatia pelo soalho que se ia afundando,
na minha direcção, emitindo os torpes insultos de
uma malícia imoral. Então, golpes mais bem dirigidos começaram a estilhaçar esses painéis apodrecidos, e eu vi o brilho de um machado de guerra, irrompendo entre estilhas de madeira. Não me
mexi, pois não o conseguia fazer. Fiquei aí especado, enquanto a porta se desfazia em estilhaços,
deixando assim entrar um colossal influxo sem
forma, de uma substância gelatinosa cor‑de‑tinta,
incrustada de olhos acesos e malévolos. Penetrou
aí espessamente, como uma torrente de petróleo
em bruto que tivesse rebentado com a antepara
apodrecida de um navio, atirou com uma cadeira
ao chão, para por fim se espalhar por debaixo da
mesa até ao outro lado da sala, onde essa cabeça
carbonizada com olhos, ainda me olhava fixamente. Envolveu então essa cabeça, devorando‑a de
imediato e, logo a seguir, começou a recuar, com
esse incrível troféu, mas sem se importar comigo.
Escapuliu‑se pelo buraco negro da porta e pelos
degraus invisíveis, que estalaram como antes, se
bem que de forma inversa.
Finalmente, o soalho cedeu, e eu escorreguei, tentando em vão recuperar o fôlego, para
uma câmara escura no andar de baixo, afogado em
teias de aranha e quase desmaiando de terror. A
lua verde, que brilhava através de vidraças partidas, mostrou‑me a entreaberta porta do vestíbulo

e, quando me levantei desse chão, cheio de pedaços de estuque, e me consegui desenvencilhar das
partes do tecto que tinham desabado sobre mim,
vi passar diante de mim, uma horrenda torrente
negra, com a quantidade de olhos atormentados
que nela brilhavam. Essa massa informe estava à
procura da porta da cave e, quando a encontrou,
em breve desapareceu por ela. Senti então o soalho
dessa divisão inferior a dar de si, tal como antes
tinha acontecido. Um grande estrondo lá em cima,
seguido de uma queda de destroços junto à janela a oeste, indicavam algo que deveria ter sido a
cúpula. Então, liberto por instantes de todos esses
fragmentos de construção, corri pelo vestíbulo em
direcção à porta e, como não a conseguisse abrir,
peguei numa cadeira e parti uma janela, saindo
nervosamente para esse relvado deixado ao abandono, onde o luar dançava entre ervas daninhas
com um metro de altura. O muro era alto e todos
os portões de acesso tinham sido fechados, mas ao
empilhar umas quantas caixas, que descobri a um
canto, consegui chegar ao topo e agarrar‑me a um
grande jarrão de pedra que aí estava.
À minha volta, exausto como estava, só
conseguia ver estranhos muros, janelas e velhos
telhados amansardados. Não consegui descobrir a
calçada íngreme por onde subira, e o pouco que
pude vislumbrar em breve se apagou sob uma névoa que subia do rio, apesar do resplendor desse
luar. De súbito, esse jarrão de pedra ao qual me tinha agarrado começou a dar si, como se atacado
pela mesma vertigem letal que eu sentia. No instante seguinte, senti o meu corpo a mergulhar para
não concebia sequer que possível destino.
O homem que me encontrou disse‑me
que eu deveria ter rastejado durante muito tempo,
apesar dos meus ossos partidos, pois podia ver um
rasto de sangue, tanto quanto a sua vista se atrevera
a alcançar. Uma chuva copiosa de pronto apagou
esse elo de ligação com o local dessa minha conturbada história. Os relatórios não mais poderiam
afirmar senão o facto de me terem descoberto, vindo de um lugar desconhecido, na entrada de um
pátio escuro que dava para a Perry Street.
Nunca mais tentei regressar a esses tenerevista BANG! [ 46 ]

brosos labirintos, nem me atreveria a sugerir, mesmo que o tentasse, que um homem no seu juízo
perfeito aí pudesse voltar. Quem ou que era essa
criatura não faço a mínima ideia, contudo repito
que essa cidade está morta e cheia de terrores insuspeitos. Também não sei se ele desapareceu para
sempre. Mas já voltei às puras veredas de Nova Inglaterra, onde uma brisa marinha corre ao fim da
tarde. BANG!

Howard Phillips Lovecraft nasceu em
Providence, Rhode Island, a 20 de Agosto
de 1890. Foi o último descendente de uma
velha família de Nova Inglaterra que já tivera
melhores dias. O seu pai morreu num hospício
em 1898; a mãe sobreviveu até 1921, mas a
sua instabilidade mental aumentou à medida
que a fortuna da família declinava.
A carreira de Lovecraft como escritor
profissional foi largamente comprimida
num período de dezasseis anos. Permaneceu
virtualmente desconhecido excepto para
as pequenas audiências de pulp magazines
como a Weird Tales onde o seu trabalho
foi publicado. Aquando da sua morte,
Lovecraft já se tinha tornado aquilo que hoje
chamaríamos de “figura de culto”. Mas o
culto era comparativamente pequeno e não
possuía absolutamente nenhuma influência
em críticos e editores do seu tempo. Foram
necessários vários anos para fazer chegar o
homem e a sua obra a uma audiência mais
vasta. Hoje em dia Lovecraft é reconhecido
como um dos grandes escritores americanos
de ficção fantástica, sujeito a mais estudos do
que qualquer outro escritor de ficção excepto
(e talvez até incluindo) o seu grande mentor
Edgar Allan Põe. BANG!
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Pulp Fiction
à Portuguesa

[regulamento]

Regulamento

«A proposta da Saída de
Emergência é assim de recuperar,
em princípios do século XXI, uma
tradição que não foi a nossa, mas
cuja ficção e cujos arquétipos
invadiram a imaginação popular
através dos filmes, dos livros, da
banda desenhada, até se tornarem
universais e apátridas.»

N

uma noite de violenta tempestade, o único refúgio do casal perdido na floresta é a escura e
decadente mansão que subitamente encontram naquela estrada secundária que, horas atrás, lhes prometera um atalho rápido e seguro para a cidade...

A

s portas do saloon abrem‑se com um estrondo,
assustando velhos e bêbados e os lacaios sebosos do corrupto xerife Muldon, que se viram para
o desconhecido de olhar duro e avaliador, duas
six‑shooter à cintura, os braços em riste ligeiramente afastados das armas, o guarda‑pó a ondular na
ventania, um sorriso cínico e confiante nos lábios,
e, riscando o rosto de orelha ao canto da boca, a cicatriz em forma de serpente que faz gelar o coração
de todos os presentes...

M

esmo fortemente atado contra o tronco, quase incapaz de respirar no calor abrasador, à
mercê da vontade daqueles selvagens de tatuagens
rituais no corpo e um olhar desumano, decerto a
poucas horas de encontrar uma morte horrível e
dolorosa, ainda assim o coração de John Mills deu
um pulo de alegria ao ver surgir de entre o frondoso
arvoredo, escondida no meio da selva, uma extensa
e improvável cidade de ruas calcetadas e fachadas
brilhantes, casas de vários andares e passadiços a
ligar os telhados, duas gárgulas enormes a servir de
acolhimento de quem chegava, e ouro por todo o
lado, ouro, ouro, e mais ouro, ouro até onde a vista
alcançava...

E

mal o avião inimigo terminava a curva apertada e se voltava contra a esquadrilha, logo o
motor começou a engasgar‑se e a tapar‑lhe a visibilidade com fumo negro, indício de que as balas
tinham atingido fatalmente o coração do seu fiel
spitfire, e que um maldito boche conseguira por fim
abater o Intocável dos Céus...

O

caixão!, a luz emanava de dentro do caixão!,
apercebeu‑se o rapaz, e embora o coração quisesse saltar do peito e as canelas tremessem como
geleia, a curiosidade foi mais forte, acercou‑se da
caixa de madeira em cujo interior o conde descansava há anos no sono eterno, abriu os cadeados e
soltou as correntes com as quais alguém estranhamente encerrara o finado, e ergueu a custo a pesada
tampa, e foi só então que se apercebeu do som muito ténue de uma respiração que não era a sua e de
um bafo frio, muito delicado, nos pulsos, revelando
que no interior daquele caixão e após tanto tempo,
o conde continuava vivo!...

E

stavam já em redor dele, os pescoços compridos
e articulados cujas mandíbulas o despedaçariam ao meio à primeira oportunidade, apesar de
ele continuar a brandir a cimitarra com uma agilidade que o surpreendia, quase sem fixar o alvo,
limitando‑se a guiar o braço numa mistura de instinto e sugestão visual, cortando onde podia, golpeando o que tentava atacá‑lo, num ritmo incessante

e veloz como nunca experimentara na vida, equilibrando‑se com dificuldade no montículo de cabeças
sangrentas que ia crescendo em altura, e contudo,
o monstro não parava, não cedia, as cabeças pareciam desmultiplicar‑se a cada golpe, cercando‑o,
negando‑lhe quaisquer hipóteses de fuga...

A

princesa tinha sido a primeira a perceber,
lançando‑se sobre Zoid com um forte pontapé contra a parede que a fez voar pela cabina de
comando, de mãos esticadas em direcção à caixa
de memória do andróide, mas este conseguiu esquivar‑se, rodopiando no ar e golpeando a arturiana
sob o terceiro seio, fazendo‑a embater desmaiada
na parede contígua, e no mesmo movimento agarrou‑me a traqueia, para que eu não pudesse alertar
a Frota de que o nosso ciberservo tinha sido infiltrado pelos Berg e planeava fazer‑nos explodir quando
atracássemos dali a instantes na Estação Grândola
Livre...

O

perfume de alfazema dela atingiu‑me como
um murro, queimando‑me as narinas e forçando‑me a acordar como se me tivessem quebrado uma ampola de sais de frutos debaixo do meu
nariz, e quase certamente impestaria o escritório
durante o dia todo, embora isso até fosse uma melhoria, pois afastaria o pivete a cigarro e a vómito
que fazia qualquer potencial cliente pensar duas vezes antes de me contratar, razão pela qual forcei os
olhos a focarem a louraça de peito generoso que se
sentava precariamente na cadeira semi‑partida do
outro lado da secretária, com as pestanas compridas
muito arregaladas e os grossos lábios comprimidos
como se sustivesse a respiração debaixo de água...

A

s barcaças dos búgis, que tinham braços de
cada lado para aumentar a sustentação na
água e impedir que se virassem quando o vento as
impulsionava àquela velocidade, não tardariam
em alcançar a nossa caravela pesada e pachorrenta,
que cortava languidamente as águas com a pança
cheia da noz‑moscada e cravinho que nós os três
havíamos surripiado durante a noite – e em momento nenhum nos ocorreu, enquanto cumpríamos
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a missão secreta a nós delegada pelo Mui Excelso
Vice‑Rei da Índia, que a meia‑dúzia de guardas
que havíamos derrotado eram apenas os sentinelas
avançados das duas centenas que desembarcavam
no outro lado da ilha...

E

nredos repletos de acção e movimento, nos
quais heróis carismáticos são atirados para
situações de lutar ou morrer e confrontos com vilões determinados em cenários atmosféricos. Histórias cheias de verve e imaginação, em que não
há tempo nem vontade para escutar as dúvidas do
medo nem perdermo‑nos em ruminações poéticas e intimistas. Nelas, criam‑se e destroiem‑se
lendas, constroem‑se e derrubam‑se nações,
nomeiam‑se e destituem‑se deuses, e luta‑se até
ao fim pela sobrevivência da alma e do engenho
individual. Concebidas por autores cujo sustento dependia do número de palavras que conseguissem produzir por minuto nas suas pequenas
Underwoods, cujas teclas duras e ruído agreste
estavam em constante batimento, e de onde saiam
ainda a fumegar páginas de frases criadas, assim
por instinto, e que seriam logo enviadas, sem uma
única revisão ou releitura – pois a próxima história pedia para ser logo iniciada –, aos escritórios
do editor em troca do cheque da semana. Impressas em papel inacabado de polpa de madeira, ácida e estriada, com gralhas e erros de composição,
atiradas para as bancas proletárias, para existirem
no breve intervalo de dias, semanas ou um par de
meses. Lidas num par de horas, esquecidas num
par de minutos. A epítome da ficção efémera.
E contudo, nela surgiram heróis que ficarão para sempre na memória: Shadow, Doc Savage, Captain Future, Spider, Flash Gordon, The
Phantom Detective... Heróis que encantaram gerações, mentes adolescentes, sonhos de futuros, e
tornaram todos aqueles autores a escrever à margem da intelligentsia numa espécie de visionários
redentores.
E eis que um século após a idade de ouro,
este tipo de ficção (graças ao poder do revivalismo
e do distanciamento temporal que costuma fazer
da produção amadora do antigamente o kitsch do
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presentemente) tornou‑se alvo de estudos académicos, imitação por parte de autores consagrados
e reverência por um conjunto crescente de seguidores por todo o mundo.
Em Portugal, a tradição não vingou e os
poucos autores que escreveram dentro do género, em diferentes períodos do século XX, apenas
foram alvo de um reconhecimento menor e algo
oportunista, actualmente encontrandoe‑se esquecidos e fora dos escaparates principais das livrarias – apenas para serem evocados por ocasião de
um aniversário efémero, como foi o do recente
Reinaldo Ferreira. Poucos ouviram falar de Ross
Pynn, Frank Gold, Dennis McShade, menos ainda
sabem que se tratam de pseudónimos de autores
portugueses, obrigados a constituir a sua própria
casa editorial – a Europress – para salvarem do
oblívio, durante os anos 80, as histórias que haviam difundido pela nossa literatura décadas antes. À boa maneira dos escritores hack americanos, Roussado Pinto (Ross Pynn) dizia que era capaz de produzir um romance de 200 páginas num
fim de semana, com a cabeça a arder de febre e os
filhos a correr à volta da secretária.
A proposta da Saída de Emergência é assim de recuperar, em princípios do século XXI,
uma tradição que não foi a nossa, mas cuja ficção e cujos arquétipos invadiram a imaginação
popular através dos filmes, dos livros, da banda
desenhada, até se tornarem universais e apátridas.
Conceber uma antologia de histórias originais pelos melhores e mais criativos dos nossos autores,
dos autores que escrevem na língua portuguesa,
capazes de aliar a nossa cultura e História a um
imaginário emocionante de aventura e descoberta
que é apanágio de multidões.
Fazer, em suma, uma Pulp Fiction à Portuguesa.
A antologia será organizada por Luís Filipe Silva,
autor português com experiência na área da Ficção Científica (e durante a juventude, leitor inveterado de westerns).
Porque a pulp fiction se escreveu num leque de temas bastante variado, do romance à no-

vela de aventuras e ao erotismo, a antologia será
dividida em secções temáticas preferenciais, e os
autores participantes convidados a submeterem
para uma ou mais delas.
As submissões abarcarão as seguintes formas:
• por convite directo, a autores com um historial
reconhecido no género e que ao longo da sua carreira recorreram a elementos próprios da pulp
fiction, contribuindo, directa ou indirectamente,
para o enriquecimento desta forma literária na
cultura de lingua portuguesa;
• por concurso aberto, pelo qual se desafiam os
autores interessados, com ou sem obra publicada,
a criar histórias originais, criativas e inovadoras,
de algo que poderia ter sido, ou começar a ser,
uma verdadeira pulp fiction à portuguesa.
Regras de Participação
1. Objectivo: escrever uma história original assumidamente reconhecida como pulp fiction que se
possa enquadrar num dos seguintes temas:
1.1. Super‑ciência: a conquista espacial/do
futuro apoiada na existência de uma tecnologia poderosa, quase mágica, em ambientes
fantásticos: Flash Gordon combate o Imperador Ming, John Carter explora os territórios
de Barsoom, Arisianos defendem o universo
da fome de poder dos Edorianos, e talvez um
tenente Saraiva defenda o sistema solar de
uma praga alienígena?
1.2. Jungle Fever: nas profundezas recônditas da Amazónia, ou nas imensas estepes
inexploradas da África Sub‑Equatorial, ou
nas regiões montanhosas de Chichén Ìtza e
Machu Pichu, poderão ter existido antigas civilizações, cuja memória se perdeu no tempo,
de sabedoria imensurável, extrema riqueza e
tecnologia mortífera que não deverá cair em
mãos erradas, pelo bem da Humanidade...
1.3. Cowboy Solitário: chega pela madrugada sozinho num corcel branco, o homem
sem nome de olhar amargurado mas confiante e destemido, que encerra uma história
misteriosa de vingança e perda, e por quem

a miuda mais bonita da terra se irá apaixonar...
1.4. Detective Particular: reconhece‑se
como um falhado, mas porque decidiu agir
em prol da consciência e não se deixar corromper pelo dinheiro fácil do crime organizado e dos políticos – ao contrário dos
ex‑colegas da esquadra –, preferiu deitar
tudo a perder, e ter por companhia nas longas noites apenas a fiel Magnum de um lado
e a garrafa de Johnny Walker do outro, pelo
menos até lhe surgir o caso que o salvará daquela vida...
1.5. Histórias de Guerra e Espiões: urdem‑se
conspirações nas reuniões secretas da Gestapo em Lisboa e Sintra em plena 2ª Guerra,
atraindo espiões aliados e personagens bizarras provenientes dos lugares recônditos
da Europa e Ásia; efectuam‑se carregamentos de mercadorias em comboios que partem
a meio da noite sem destino evidente; terá
Mata Hari realmente visitado Lisboa, ou foi
uma sua sósia com a intenção de assassinar
Afonso XIII de Espanha e precipitar um incidente ibérico?
1.6. Horror: casas assombradas, vielas mortíferas, estradas onde surgem aparições a
anunciar a morte, monstros, vampiros, seres
demoníacos – o horror do desconhecido traz
a promessa de uma morte dolorosa e lenta...
1.7. Escavações Amaldiçoadas: nas férteis
lezírias do Nilo, escondem‑se terrores antigos que exploradores incautos, ignorando os
sábios conselhos das gentes locais, despertam de um sono de milénios ao procurarem
os tesouros e a história dessas civilizações do
passado que todos julgavam desaparecidas.
1.8. Espadas & Feitiçaria: heróis fortemente
musculados e heroínas ruivas quase desnudas deambulam por um mapa imaginado
cheio de terras cujos nomes enrodilham a
língua e onde há sempre alguém de uma raça
não humana a querer provar o sabor das suas
espadas ou a contratá‑los para chacinar uma
ameaça demoníaca que assombra a popularevista BANG! [ 50 ]

ção – em troca de ouro, obviamente.
1.9. Vigilante Nocturno: percorre as ruas
da cidade, protegendo os cidadãos incautos
e desafiando qualquer criminoso, do mais
banal ao mais inteligente, a sentir a dureza
da sua justiça e a firmeza da sua moralidade;
dividido entre dois mundos, entre o dia e a
noite, entre uma vida normal e uma de herói
mítico, não há maior segredo para o Vigilante
que o da sua identidade secreta, a qual todos
os vilões procuram descobrir e destruir...
1.10. Aventureiros do Ar: a bordo das suas
navetas aéreas, acrobatas, soldados ou exploradores enfrentam terras desconhecidas
não identificadas nos mapas, patrulhas inimigas em tempos de guerra, as agruras das
intempérides, e a incompreensão dos entes
mais próximos, ao preferirem a companhia
das nuvens e a paz tranquila das alturas celestes...
1.11. No Tempo dos Descobrimentos: eis
um género que certamente se teria popularizado na pulp fiction, se tivesse sido Portugal
um dos países instigadores desta literatura, e
que desafiamos os autores a desenvolverem
– aventuras ocorridas nos mares a Oriente,
no tempo dos descobrimentos, uma época
repleta de desafios mortais, ataques inimigos
em alto‑mar, traições, paixões exóticas, e a
possibilidade de regressar ao Reino triunfante, rico e herói.
2. Embora procuremos histórias que consigam enquadrar‑se nos temas apresentados, temos consciência de que a pulp fiction não se limita a estes
(outros existem, por exemplo, romance, erotismo,
desporto), pelo que nos encontramos receptivos a
outros temas que consigam respeitar uma essência básica de aventura, atmosfera e enredo vívido.
2.1. Além disso, porque não misturar temas
e apresentar, por exemplo, histórias de civilizações perdidas em ambientes de super‑ciência?
3. É indispensável a inovação e a criatividade: torevista BANG! [ 51 ]

dos nós já lemos aquele tipo de histórias, e os nossos leitores também as conhecerão; recorrer aos
mesmos lugares‑comuns e aos enredos óbvios é a
forma mais fácil de provocar bocejos e sonolência.
Toca a despertar os leitores! Subvertam as convenções! Que seja a boazona, por uma vez, o detective particular; que o vigilante nocturno gagueje no
momento de incutir medo aos criminosos; que o
cowboy solitário tenha um cavalo manco; que o
aventureiro dos ares sofra de vertigens.
3.1. Mas não exagerem; escolham formas
de subversão inteligentes e sigam‑nas até às
últimas consequências; embora estejamos
receptivos a formas de paródia, estamos à
procura de obras que entendam, apreciem e
honrem esta tradição literária e lhe consigam
transmitir um sabor de tempos modernos
sem perder de vista os bons velhos costumes que faz da pulp fiction uma literatura tão
apreciada.
4. Serão escolhidos os melhores contos que se
enquadrem nos diversos temas, seguindo um
princípio de diversidade; contudo, como é natural, irá imperar o bom‑senso, pois se um determinado tema apenas estiver representado por contos de menor qualidade, é bem possível que seja
desconsiderado, e igualmente, se um outro tema
apresentar um excesso de histórias fortes, ainda
assim não poderemos seleccioná‑las todas, para
evitar o predomínio excessivo e desequilibrado do
mesmo.
5. Daqui decorre uma pista para a navegação: sabendo nós, e vocês, que certas histórias se prestam mais facilmente à escrita que outras (lembramo‑nos por exemplo, das histórias de detectives
particulares que são visitados por uma viúva boazona), é natural que haja maior volume de participações, e logo maior concorrência, nestes temas
mais populares – o que implica que, se decidirem
investir nos temas que à partida são mais difíceis
ou menos imediatos, a probabilidade de que a
vossa história seja seleccionada irá naturalmente
ser maior.

6. Porque sabemos que uma boa história requer
espaço para se desenvolver, aceitamos narrativas
com dimensões entre 5000 (cinco mil) palavras e
10000 (dez mil) palavras.
6.1. Para saber o número de palavras, basta
usar uma função automática de um qualquer
processador de texto minimamente completo.
6.2. Muito dificilmente será aceite uma história que não cumpra estes limites; terá de ser
mesmo muito boa; aconselha‑se a contactar
com o editor ou o seleccionador se perceber
que a história corre o risco de infringir esta
regra.
7. Também somos relativamente intransigentes
quanto à forma de submissão: envio da colaboração
exclusivamente por via electrónica, em simultâneo
paran o email joaog@saidadeemergencia.com,
indicando no assunto “Concorrente à antologia de
Pulp fiction” e contendo um ficheiro anexo com a
obra de ficção nas seguintes condições:
7.1. ficheiro em formato RTF (rich text file)
7.2. o conteúdo formatado em tamanho de
página A4, tipo de letra Courier, corpo 12,
a dois espaços, e o texto alinhado à esquerda;
7.3. todas as páginas deverão estar identificadas com um cabeçalho contendo o título
da obra, o nome literário do autor, o número de página e o total de páginas do ficheiro
(ex: “Ode ao Dantas – Almada Negreiros
– Página 1/14”).
7.4. a página de rosto deverá conter o título da obra e o nome literário do autor, bem
como, no canto superior esquerdo, o nome
verdadeiro do autor, morada, telefone, contacto de e‑mail, e dimensão do conto em número de palavras.

10. O prazo começa hoje e termina a 31 de Outubro de 2008.
11. Os seleccionados verão a obra publicada na
referida antologia, recendo pela colaboração uma
remuneração pecuniária e um número de exemplares da mesma (em moldes a definir pelo editor
e a combinar posteriormente com cada autor).
12. Uma vez que não se trata de concurso que requer anonimato, o organizador está ao dispor para
responder a perguntas e proferir opiniões sobre
obras em fase de desenvolvimento, na medida do
razoável e do disponível, podendo usar para esse
efeito o email indicado anteriormente.
12.1. Isto, atenção, não implica que, caso o
autor siga uma opinião manifestada pelo organizador ou por um elemento representativo da editora, durante o processo de selecção,
sobre a obra em questão, ou qualquer outra,
esta possa ser considerada como seleccionada ou em condições preferenciais de selecção
face a qualquer outra.
13. Se tiver receio que a sua história não seja seleccionada e tenha tido tanto trabalho em vão,
lembramos‑lhe que:
13.1. Divertiu‑se (esperamos nós) a escrevê‑la;
13.2. Se a antologia for um sucesso, talvez
possa haver a hipótese de um novo volume;
13.3. Se a história for mesmo boa, pode submetê‑la a outro veículo de publicação, como
por exemplo, a revista Bang!, o site Tecnofantasia.com, ou outros;
13.4. Quem sabe se não a expande posteriormente e a transforma num romance de sucesso?

8. Este convite destina‑se a todos os autores da lusofonia espalhados pelo mundo.

14. As decisões do editor e do organizador da antologia são finais e delas não haverá recurso.

9. As histórias devem ser originais, e não deverão
ter sido publicadas anteriormente em meio físico
ou electrónico, de forma profissional.

15. Pressupõe‑se que os autores, ao enviarem as respectivas participações para a antologia, compreenderam e aceitaram as presentes regras. BANG!
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Antologias,
Fantasias & Odisseias

[artigo]

Luís Filipe Silva

«Lançar uma obra desta natureza peculiar num mercado
cruel com baixa tolerância para a diferença e para o alternativo
não mediático, [...] é condená‑la ao desaparecimento»
PORMENORES DA INVASÃO
DOS ACADÉMICOS ARTRÓPODES
DE BETELGEUSE

(Monólogos sobre a Literatura Fantástica
em Língua Portuguesa)
«A vida é como organizar uma antologia de contos inéditos sem restrições de tema e de submissão aberta a qualquer autor», poderia ter dito a
mãe de Forrest Gump ao filho. «Nunca se sabe
o que vai aparecer.»

C

omparar a história da literatura de fantástico
em língua portuguesa a um ciclo de evolução
climática é descobrir extensos períodos de eras
glaciares, nas quais a actividade é praticamente
inexistente e o gelo domina. Do sol, que raramen‑
te espreita acima do horizonte, pouco se conhece.
A noite é longa e lenta. Em momentos ímpares,
e apenas por instantes, uma luminosidade rasga
os céus, na forma de um romance ou um livro de
contos inesperado, publicado quase a medo por
um autor desconhecido, amador de séries televisi‑
vas ou um nostálgico das aventuras da juventude
que decidiu lançar ao mundo – ocasionalmente em
edição de autor – textos que acumulara na gaveta.
Esse cometa acende a noite, mas a sua natureza é
fátua e não surgiu com intenções de inspirar a lon‑
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ga caminhada para terras mais verdejantes. E logo
o gelo volta a dominar. O torpor retoma o con‑
trolo dos membros, empurrando os habitantes da‑
quela terra para o fundo do glaciar, no qual o pou‑
co calor que lhes anima as formas esquálidas lhes
chega proveniente de terras longínquas. Cansados
de traduções deficientes, de escolhas editoriais
descontextualizadas, os habitantes rendem‑se por
fim a este alimento na língua de origem, que os
afasta (há quem afirme: fortuitamente) da tribo a
que deviam pertencer, isolando‑os numa ilusão de
comunidade global que, no entanto, dificilmente
lhes retribui o favor.
Assim ridicularizados pelos seus, ignora‑
dos por quem admiram, surgem e desaparecem
no mais esparso sentimento de tribo, e são cada
vez menos, cada vez menos. Sonham com um
salvador há muito prometido. Há quem repita a
sábia afirmação proferida por alguém que outrora
pertencera ao meio, que bastaria um livro subli‑
me, uma mera obra para os tirar do subterrâneo,
divulgada pela imprensa e propagandeada pelos
prémios literários, um uberbuch que os redimiria
a todos, finalmente.
Essa salvação nunca surgiu. O que acabou
por surgir apanhou‑os desprevenidos.

C

omo consequência de uma ecosfera literária
habituada de longa data a períodos exten‑

sos de hibernação, durante os quais a produção
ficcional e ensaística cai para temperaturas pró‑
ximas do zero absoluto, a edição de obras inter‑
nacionais tem dificuldades em diversificar selec‑
ções juvenis e escolhas de antanho, e feitos de
épocas passadas desvanescem‑se lentamente das
livrarias, das atenções da imprensa e da memória
dos fãs. Não é possível prever‑se quando chegará
a Primavera seguinte, que nova iniciativa agitará
novamente, mesmo com a brevidade habitual, o
pequeno e limitado território onde os apreciado‑
res de literatura fantástica em língua portuguesa
medram à beira da extinção.
E se o Verão fosse quente e demorado,
mais oportunidades existiriam de polinização cru‑
zada e sobrevivência das espécies cuja esperança
de vida é mais reduzida. É verdade para os seres
vivos, é verdade para os movimentos literários.
E contudo, actualmente não podemos
negar que vivemos sob clima moderado, peran‑
te encontros nacionais que apresentaram e têm
apresentado ao público luso autores de renome
mundial, editoras cujas fortes apostas na produ‑
ção de literatura fantástica conseguem reservar
um quinhão do catálogo para obras originais por‑
tuguesas, artigos e menções a nível de imprensa e
da crítica (embora de forma extremamente mode‑
rada e quase sempre receosa de ostracização pelo
mainstream), e uma crescente comunidade virtual
– para que tudo isto pudesse ter acontecido nas
últimas duas décadas, após um século durante o
qual a evolução internacional do género fantás‑
tico não teve absolutamente reflexo ou impacto
na nossa cultura, não só se terá verificado uma
mudança de mentalidades como os próprios par‑
ticipantes neste processo terão sentido que seria
viável e produtivo apostar e investir esforço na
sua realização.
Em prol da verdade, uma fatia importante
deste contributo advém do ímpeto mundial de que
a literatura fantástica beneficiou durante o início do
novo milénio na forma de um jovem aprendiz de
feiticeiro e da peregrinação errática de um hobbit,
mas por questões de argumentação vamos conve‑
nientemente passar ao lado deste modesto facto.

U

m dos principais sustentáculos do progres‑
so recente encontra‑se no fenómeno edito‑
rial das colecções regulares de ficção científica e
fantasia (bastante comuns nos anos 80, rejeitadas
pela postura moderna) que mantiveram um ca‑
lendário de edições regulares (a qualidade não se
encontrando aqui em discussão) capaz de incutir
uma disciplina de aquisição e leitura, e cujo re‑
sultado se traduziu numa base fiel de leitores e
de apresentação de autores estrangeiros e textos
premiados lá fora. Falamos da Argonauta e da
Europa‑América, que se manifestavam no for‑
mato de bolso, de produção barata e distribuição
universal.
Falamos no entanto, e com particular
destaque, da Caminho, por ter, durante década e
meia, acarinhado um prémio que incentivava à
escrita de originais em língua portuguesa, no for‑
mato romance ou colectânea de contos, e promo‑
via a publicação e publicitação do autor a par, e
sem distinção, das obras internacionais da colec‑
ção, algo inédito em toda a história da literatura
portuguesa do género. As obras nacionais eram
finalmente tratadas com respeito e tinham possi‑
bilidade de marcarem presença e serem debatidas
pela crítica.
Não seria na totalidade um resort de luxo,
esta colecção, mas era, pelo menos, uma estân‑
cia balnear. Um porto de abrigo. Os leitores ti‑
nham um ponto de referência, falavam de temas
comuns, livros conhecidos de todos. Os autores
passavam‑se pelas piscinas de martini na mão,
conhecendo‑se, elaborando planos, pensando no
futuro.
Perante todos estes indícios, que aconte‑
ciam em conjunto, havia a forte possibilidade de
que, talvez agora, porque o Verão fora tão quente
e o movimento ganhara raízes, tendo surgido um
conjunto de autores com capacidade de escrever
e publicar regularmente, o Inverno seguinte não
conseguisse derrubar totalmente o ímpeto invul‑
gar.
Mas como na fábula da cigarra, a barri‑
ga que hoje está cheia amanhã pode estar vazia,
quando não se tomam medidas preventivas.
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As colecções deixam‑se cair na mordo‑
mia. Os calendários de publicação adiam‑se ad
nauseam. As oportunidades encerram quando o
mercado assim (convenientemente) o dita.
E os prémios literários, afinal, também se
abatem.

E

is‑nos chegados a meados da primeira década
do novo milénio com a situação paradigmá‑
tica de, perante a actividade recentemente regis‑
tada, não existir um local, um espaço literário, no
qual os autores se reunissem, onde pudessem pu‑
blicar com regularidade ficção e crítica de dimen‑
sões breves, e construir progressivamente obra.
A quase totalidade da publicação de ficção curta
– conto, noveleta – surgia apenas a nível de sítios
na internet e fanzines dedicadas, de reduzida di‑
vulgação e nem sempre editados com a regulari‑
dade necessária.
No entanto, o facto de a internet ser de
acesso imediato e universal torna, paradoxalmen‑
te, invisível quase tudo o que nela se encontra, no
sentido em que os sítios literários – em particular,
os resultantes de esforços de entusiastas do géne‑
ro, que ocupam neles as poucas horas vagas e os
mantêm por gosto e reduzido investimento – não
atingiram ainda o estatuto de visibilidade igual à
de um livro impresso, que é capaz de estabelecer
na mentalidade dos leitores e dos críticos tendên‑
cias de evolução literária, identificar as melhores
e piores ficções de cada ano, reconhecer uma no‑
ção de estabilidade.
Como é próprio da natureza humana, é
quando faz falta que se lhe nota a falta. E se até
então a falta era essencialmente teórica, no decor‑
rer do ano de 2005, quando o fantástico português
foi convidado a participar em encontros literários
ibéricos a ter lugar em Espanha, com a natural
oportunidade para fazer expandir obras e autores
além‑fronteiras, quando foi, por assim dizer, de‑
safiado a definir‑se e concretizar‑se em ficções e
comunidades de seguidores, que se evidenciou a
debilidade dos contornos.
Quais eram e onde estavam os contos e os
autores que se poderiam considerar mais influen‑
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tes do género fantástico português nos últimos
anos?
Como explicar a inexistência de prémios,
ainda que simbólicos, ou de outras formas de des‑
tacar periodicamente exemplos mais bem conse‑
guidos da ficção nacional?
Por onde começar a organização de uma
antologia representativa da história e da actuali‑
dade da ficção científica, fantasia e terror portu‑
gueses?
E em termos associativos, que entidade
deveria ter a competência de poder mobilizar e
organizar internamente a comunidade literária do
género e representá‑la dignamente no estrangei‑
ro?
O imprevisto surgiu, instalando‑se o caos
organizativo no decorrer dos encontros, que aca‑
bou por prejudicá‑los e atenuar a existência de tais
questões, pois as prometidas antologias e panfle‑
tos representativos da literatura de cada país não
aconteceram e o olhar da imprensa espanhola foi
tão inexistente quanto o da portuguesa. A falta de
resposta não chegou a ser significativa.
No entanto, o alerta estava dado.
E nos meandros de uma comunidade vir‑
tual lusófona que reunia entusiastas do género
fantástico uma ideia começava a nascer.

O

grande truísmo sobre a literatura é comum a
qualquer vertente, género, época: para acon‑
tecer é preciso que exista. É preciso que os auto‑
res escrevam e sejam lidos e debatidos, e fazê‑lo
com regularidade e promessa de conquistar uma
audiência fiel, mesmo que pequena.
Contudo, torna‑se mais fácil dizer do que
fazer, perante oportunidades de publicação espo‑
rádicas, dispersas e isoladas, impedindo que um
qualquer leitor, que não se mantenha devidamen‑
te informado, consiga seguir o autor de local em
local, e este de manter e desenvolver o público
que poderia apreciá‑lo.
Não foi a consciência expressa dessa ne‑
cessidade que impeliu o autor e jornalista Jorge
Candeias, e eu, a colaborarem na elaboração de
uma grande antologia de língua portuguesa do

género fantástico aberta à comunidade interna‑
cional, mas terá sem dúvida desempenhado o seu
papel no fundo das nossas mentes.

Q

ue ainda se tivessem de passar mais dois
anos antes que o resultado fosse apresentado
ao público, é uma das vicissitudes de se continu‑
ar a trabalhar num mercado não‑profissional in‑
capaz de sustentar financeiramente a maioria dos
projectos individuais.
Mas em Outubro de 2007, no decorrer do
Fórum Fantástico, mostra literária anual sobre a
literatura do género, foi lançado, finalmente, o
que se designou por Por Universos Nunca Dantes
Navegados ‑ Antologia da Nova Literatura Fan‑
tástica em Língua Portuguesa. Uma iniciativa
que acabaria por revelar‑se demarcante e inova‑
dora em diversos níveis, desde o processo de ges‑
tação à própria forma como seria disponibilizada
comercialmente.
De facto, o factor mais conservador do
livro poder‑se‑ia afirmar que seriam os próprios
contos, embora no sentido positivo de constitui‑
rem ficções sobre o futuro e a diferença.

A

antologia fora anunciada em meados de
2005 como um desafio lançado aos autores
de fantástico em língua portuguesa.
Os princípios orientadores eram simples,
e cada um deles procurava abordar um problema
ou tendência deste tipo de iniciativas que se man‑
tinha por uso e costume.
Porque, se até então as antologias do gé‑
nero português tinham sido quase exclusivamen‑
te constituídas por autores convidados, esta seria
aberta a qualquer autor, famoso ou desconhecido,
e as obras (inéditas) avaliadas pelo valor que te‑
riam, não pelo currículo literário.
Porque, se até então, por conveniência de
edição e economia de custos, as narrativas tinham
de ser limitadas em dimensão ao nível das pou‑
cas páginas de texto, o que sempre se considerara
limitado e prejudicial para o correcto desenvol‑
vimento de histórias passadas em ambientes des‑
conhecidos, procurou‑se avançar para o nível se‑

guinte e proporcionar um território mais alargado
e fértil, solicitando‑se o formato noveleta ao invés
do conto.
Porque, se até então era habitual forçar
uma orientação a nível de tema ou género, esta
iniciativa seria aberta a todas as cambiantes do
fantástico, do terror ao surrealismo à ficção cien‑
tífica, numa tentativa de deixar soltas as amarras
criativas, de modo que os autores pudessem ma‑
nifestar as reais preocupações e influências que os
dominavam literariamente.
E por fim, porque se falava de língua por‑
tuguesa, a antologia seria internacional, aceitan‑
do‑se submissões provenientes de todos os lugares
onde o lusitano pudesse ser vertido em ficções.
O período de submissões durou pouco
mais que um par de meses. Durante esse período
o volume de participantes chegaria aos setenta,
ultrapassando as expectativas dos editores. O que
revelava, de forma clara, a necessidade calada de
um espaço como este.

N

o artigo que abre o livro, abordo a questão
da amnésia e da indiferença da ficção cientí‑
fica (considerada no sentido mais lato) em língua
portuguesa sobre si mesma, o desconhecimento
dos autores e das obras e a pouca importância que
cada contribuição literária acaba por ter, junto dos
seguidores da própria comunidade.
Ao contrário do que acontece nos Estados
Unidos, é relativamente pobre a existência de uma
fan fiction (ficções concebidas pelos fãs com base
em personagens de livros e de séries famosos, com
fins não comerciais); é praticamente inexistente o
surgimento de romances e novelas enquanto res‑
posta ou contra‑resposta a ficções anteriores, no
processo normal de um discurso literário; e ocorre
uma relativa ignorância, inclusive pelos próprios
autores, do trabalho realizado no passado.
Daí que, dizia a lógica, e alguma da expe‑
riência que o Jorge e eu tínhamos, enquanto edi‑
tores de revistas na internet, que decerto recebe‑
ríamos muitas histórias intimistas, influenciadas
pelo mainstream ou literatura do quotidiano, à
mistura com ficção derivativa que debitaria en‑
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redos e situações banais, directamente «influen‑
ciada» por exemplos sobejamente conhecidos – e
talvez, esperávamos, de entre o conjunto surgis‑
sem algumas pérolas.
Mas a realidade é que não havia pontos
de referência que nos pudessem guiar. Àparte um
honroso conjunto de excepções em ambos os paí‑
ses, na forma de revistas e fanzines (Bang!, Phan‑
tastes, Dragão Quântico, Hyperdrivezine, Nova,
Scarium, Somnium, Megalon, e outras), com as
quais o projecto partilhava algumas abordagens,
a proposta de uma antologia de histórias de sub‑
missão aberta era, de certa forma, uma novidade
no nosso mercado e uma experiência.
Corríamos o risco, em caso extremo, de
quando se encerrasse o processo de selecção,
não termos uma antologia de qualidade ou com
dimensão suficiente para considerar sequer uma
hipótese de publicação.

O

resultado final acabou por ser constituído
por catorze textos, divididos entre autores
portugueses e brasileiros, entre ficção científica
e fantasia e história alternativa, entre contos pe‑
quenos e extensas noveletas, entre estilos de forte
cariz narrativa e mergulhos na profundidade do
sentimento. Analisando o conjunto, talvez se pos‑
sa falar de um forte pendor para o individualismo
e para a perspectiva da primeira pessoa. Talvez
haja um sabor final a distopia ou desagrado com o
presente, um possível indício dos tempos actuais.
João Ventura contribui com duas visões
do futuro. Numa delas, tudo pode ser reciclável,
incluindo a matéria humana, embora questões le‑
gais e a decência ética impeçam que se caia no
mundo de Harry Harrison – aqui (ainda?) não
se fabrica Soylent Green. A segunda tem sabor
a redenção, ao equipar‑se uma plantação de so‑
breiros com tecnologia de vanguarda para a pro‑
teger dos assassinos da vegetação alentejana. De
redenção fala‑nos também Yves Robert, do final
de um amor que persistia, para além da morte,
por força do hábito, como é apanágio de senti‑
mentos que já não têm razão de ser. O golpe de
misericórdia desse amor encontra‑se, neste conto,
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disfarçado de suicídio, ao contrário da história de
Gabriel Boz, que também nos apresenta o amor
como suicídio mas disfarçado da ilusão de reco‑
meço numa longa e lenta vida virtual. De certa
forma virtual, é também a paisagem artística de
Wolmyr Alcantara, onde se encerram mundos e
outros planos de existência, suficientemente ricos
para encantar o pensamento da protagonista, ain‑
da que as exigências de maternidade a obriguem
a adiar (sugere‑nos subtilmente o conto) esta sua
peregrinação final. Telmo Marçal rejeita a possi‑
bilidade de redenção, tece mundos sacanas e vio‑
lentos que não é possível ignorar, e povoa‑os com
os protagonistas devidos – todos eles mártires, de
uma forma ou de outra, condenados à brutalida‑
de da sua condição, e é só quando se rendem à
violência e a perpetuam, quando se tornam tam‑
bém eles culpados da forma de ser das coisas, que
conseguem encontrar alguma paz. Octavio Ara‑
gão acompanha‑o com toque brasileiro de estilo
e samba e ausência total de caridade, e obriga o
protagonista a escolher entre o futuro e o desejo.
Daí em diante a atitude suaviza‑se e atra‑
vessamos veredas menos angustiantes. Jorge
Candeias, primeiro a solo e depois com António
Candeias, apresenta‑nos duas incursões em espa‑
ços meta‑literários, o primeiro num western vir‑
tualizado onde a realidade se confunde com a fic‑
ção, o segundo dentro da virtualidade do próprio
texto, que intervêm a meio do conto para garantir
que acabará de forma feliz. Carlos Orsi fala‑nos
sobre o engano da adoração e a queda de deuses, e
Carlos Patati sobre o perigo de nos encerramos no
mundo do nosso espírito. Entram as vozes femi‑
ninas, cujas presenças revigorantes são tão distin‑
tas entre si quanto o são da abordagem até então
masculina. A começar com Sofia Vilarigues e a
lenga‑lenga de uma Ilha Pequena que poderia ser
ou não ter chegado a sê‑lo, continuando com Ma‑
ria Helena Bandeira e a história de um amor de
mãe em conflito com a realidade do mundo onde
a voz e a fala não são conceitos equivalentes. Ter‑
minando em glória nas mãos de Carla Cristina Pe‑
reira, que nos faz viajar no tempo para o passado
distante, um passado que poderia ter acontecido,

no qual as caravelas de Vasco da Gama, longe de
rumarem para as Índias, estabeleceram feitoria
nas Américas indígenas e os mares não chegaram
a ser divididos com o reino de Castela.
Autores, na sua maioria, habituais das re‑
vistas da internet, que viam aqui a primeira publi‑
cação em formato livro.
Brasileiros e portugueses a conviver lado
a lado sem conflitos de entendimento, na época
imediatamente anterior ao Acordo Ortográfico e
sua polémica mediática.
Um domínio das temáticas do fantástico e
das artes de escrever contos em língua portugue‑
sa, a par do que se produz com tanta frequência
no exterior.
O alerta tinha sido dado. Também se es‑
creve literatura fantástica em língua portuguesa.
O que se segue é, surpreendentemente,
ficção científica.

N

um distante ano da presente década, encon‑
trei o autor e jornalista Jorge Candeias numa
das escassas reuniões do género em Lisboa, e tive
a oportunidade de trocar umas palavras sobre o
estado da ficção científica nacional e sobre a falta
de espaços de publicação em formatos mais cur‑
tos, que é de entendimento da comunidade inter‑
nacional ser indispensável para o surgimento e
desenvolvimento dos autores. O Jorge não foi de
modas: e porque não criávamos nós esse espaço,
na forma de uma antologia de contos inéditos?
O projecto era interessante, embora de
exequibilidade complicada. Voltámos cada um
para suas respectivas casas (a dele em Portimão,
no sul do país), e continuámos a conversar por
telefone. Lá acordámos nas regras orientadoras
que iríamos comunicar aos autores, e fiquei en‑
carregado de rabiscar uma primeira proposta da
«carta para submissões». O que fiz prontamente,
à mão, e li o resultado ao Jorge por telefone. Ele
tinha alguns comentários a fazer, e pediu‑me que
lhe enviasse o texto assim que possível. Como
não tenho ilusões sobre a ilegibilidade da minha
caligrafia, procurei passar o texto à máquina, e no

espaço de uma semana redigi a meia dúzia de fo‑
lhas, com uma ou outra correcção pelo caminho,
que coloquei no correio.
O Jorge lá recebeu a carta, anotou umas
ideias, e como a máquina dele estava avariada,
pediu‑me que passasse tudo de novo. Na sema‑
na seguinte, chegava‑me a carta de volta e, desta
feita mais rapidamente – o projecto começava a
ganhar forma –, tinha um texto escorreito e pronto
para difundir à comunidade. Prontamente tirei um
conjunto de fotocópias e preparei as cartas para
enviar, uma delas de destino a Portimão para que
o Jorge tivesse acesso à sua cópia com igual fim
em vista.
A questão estava agora na divulgação.
Poderia entregar pessoalmente a um conjunto de
conhecidos, que fariam alarido nas suas colunas
e publicações, quando eventualmente pudessem,
mas duvidava que atingisse muitos leitores. O
projecto tinha como premissa base expandir o le‑
que de autores do género e receber o maior nú‑
mero de contribuições possíveis, pelo que, se me
limitasse a falar com os contactos mais próximos,
dificilmente isto seria conseguido. Anunciar num
jornal de grande circulação era imprescindível.
É mais fácil de dizer do que pôr em prá‑
tica. Implicava investimento inicial, e depois de
obter uns orçamentos, falei com o Jorge e combi‑
námos que a divulgação seria feita, não nos prin‑
cipais jornais e secções mais visíveis, que seriam
também as mais caras, mas em jornais de especia‑
lidade, nomeadamente os literários, em colunas
ligadas à cultura ou às ciências, e onde possível,
uma divulgação pessoal em centros de juventude
e faculdades. Preparei pessoalmente um folheto
resumo para consulta fácil, o Jorge fez o mesmo
do lado dele, e coloquei nos espaços de Lisboa,
e inclusive no Porto num dia em que tive de me
deslocar ao Norte.
O prazo de submissão era amplo e as re‑
gras as mais definidas possíveis, mas ainda assim
recebíamos cartas a colocar perguntas e a pedir
cópias do regulamento. Havia quem pensasse
num prémio financeiro e ficasse desapontado por
se oferecer somente uma perspectiva de publica‑
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ção. Pelo menos metade do tempo era perdido a
responder a solicitações de informação e a colo‑
car cartas de resposta no correio. Pensava eu: da
próxima vez, quem quiser ser esclarecido terá de
incluir um envelope endereçado a si mesmo e já
selado. O projecto ainda não arrancara e os custos
não paravam de crescer. Do sul, recebia lamentos
e queixumes de uma igual sensação. Ao menos
tínhamos sido inteligentes a ponto de pedir, no
regulamento, que as submissões fossem enviadas
em duplicado e separadamente – uma cópia para
a minha morada e outra para a do Jorge...
Mas estes problemas depressa ficaram
esquecidos quando os contos começaram a che‑
gar e com deleite notámos o entusiasmo dos au‑
tores com o projecto. E não eram apenas contos
pequenos, mas alguns de dimensão respeitável e
qualidade evidente. Em breve trocávamos telefo‑
nemas e estabelecíamos uma tabela comparativa
– eu tinha a minha versão, o Jorge tinha a dele,
actualizada em conjunto pelo telefone. Notámos
que alguns contos tinham chegado apenas a um
de nós, presumivelmente por lapso do autor, pelo
que quando nos encontrámos novamente presen‑
cialmente, fizemos chegar um ao outro fotocópias
dos que estavam em falta.
Foi então que o Jorge recebeu uma carta
que mudaria o âmbito do projecto, tal como haví‑
amos pensado até então.
«E o Brasil?», perguntava um autor de
Além‑Mar, tendo sabido do projecto e reclaman‑
do, respeitosamente mas com razão, que a sua era
também uma língua portuguesa e que sentia uma
faixa importante dos potenciais contribuidores a
serem neglegenciados por uma mera questão ge‑
ográfica. Estava correcto, sem dúvida, mas como
ultrapassar os problemas logísticos? Como envol‑
ver um jornal estrangeiro, que periódicos seriam
os mais adequados, que autores estariam dispos‑
tos a participar?
No retorno da resposta entretanto envia‑
da, compensando o tempo de trânsito em correio
marítimo, de menor custo, o autor prontificava‑se
a tratar do processo no Brasil, fazer de ponto de
contacto e promover a divulgação, se estivesse‑
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mos dispostos a aceitar contos brasileiros. Apa‑
rentemente havia clubes literários do género por
lá, e fanzines, dos quais sabíamos pouco, o que
dispensava anúncios em jornais.
Instaurámos um prazo de submissão di‑
ferente do de Portugal, para compensar o atraso
relativo; as primeiras contribuições demoraram
meses a chegar pelo correio (apenas para uma
morada, para não tornar o processo demasiado
dispendioso para os autores) – e os correios não
ajudaram nada, pois já tínhamos escolhido os
nossos predilectos, e ainda estávamos a receber
cartas que tinham ido dar a volta ao mundo, por
engano.
Com o livro finalmente pronto, procurá‑
mos quem o publicasse, o que se revelou o pro‑
cesso mais difícil de todos; fizemos reuniões com
três editores diferentes, que se mostraram interes‑
sados na ideia e receberam a cópia dos manuscri‑
tos, mas que diziam precisar de decidir com cal‑
ma. Olhando para a pilha de manuscritos a aguar‑
dar apreciação, a qual todos nos fizeram questão
em mostrar para garantir que entendíamos o nos‑
so lugar no esquema das coisas, foi‑nos dito para
aguardar pacientemente que dali a seis meses ou
um ano voltássemos a ser contactados. Ou então,
como nos sugeriu um dos editores ao ver a nossa
cara de desânimo, podíamos tentar uma «edição
de autor».
O que estava envolvido nesta? Compôr o
livro em tipografia, escolher e preparar uma capa,
pagando eventualmente a um ilustrador; imprimir
provas e corrigi‑las; produzir algumas centenas
de exemplares e pedir a umas livrarias que os ex‑
pusessem para venda. Enviar cópias aos jornais,
indicando uma morada para a qual os leitores po‑
deriam efectuar os pedidos directamente. Vender
em feiras do livro e afins.
Tudo somado, seria um investimento de
magnitude razoável e retorno demorado e difí‑
cil. Nenhum de nós tinha possibilidade financei‑
ra para o fazer. Alguns autores dispuseram‑se a
co‑financiar o projecto, adquirindo exemplares
– mas nunca passaria de uma publicação artesa‑
nal, amadora, que não faria juz à vontade prime‑

va. Ficou em suspenso, e escreveu‑se uma carta a
cada um dos autores explicando a situação, agra‑
decendo o esforço e o entusiasmo, infelizmente
infrutíferos.
«Agora já sabemos porque é tão difícil
levar avante um projecto deste tipo neste país»,
comentou o Jorge, e comentou bem.

P

or este momento, já todos que acompanharam
o assunto terão percebido a intenção. Outros,
estarão um pouco desorientados com a história,
e, em particular os mais novos, possivelmente es‑
pantados com os meios arcaicos que se usaram.
Não se espantem, não aconteceu assim. O que
vos descrevi é tão‑somente uma realidade alter‑
nativa, a história deste projecto tal como poderia
ter acontecido no distante ano de 1990, ano em
que compus o meu O Futuro à Janela integral‑
mente numa máquina de escrever, ano em que
fui entregá‑lo em mão à editora num volume de
folhas encadernadas – neste mundo, quem tentas‑
se fazer uma antologia para autores portugueses
e brasileiros (como no exemplo dos anos 90 em
O Atlântico Tem Duas Margens, organizada por
José Manuel Morais, e que levou alguns anos a
produzir, embora desconheça as circunstâncias
particulares que ele terá defrontado) e com sub‑
missão aberta, passaria certamente por uma série
de dificuldades e decisões não muito distintas
das descritas.
Quem vê a meia‑idade a aguardar mais ao
fundo no caminho, e se olha no espelho, enten‑
de certas verdades sobre a geração dos pais e dos
avós, que na juventude o intrigavam – percebe‑se,
então, mais um elo numa corrente de descendên‑
cias, entende que os desafios e dúvidas e proble‑
mas que defrontam não são originais, estão longe
disso... admira finalmente a persistência desses
pais e avós em conseguir criar e manter uma fa‑
mília e labutar contra tais dificuldades em épocas
nas quais o mundo parecia mais pequeno e sim‑
ples, interroga‑se se os seus filhos virão a sentir o
mesmo em relação a si, quando for a vez deles.
Que se consiga sentir este tipo de vertigem
conceptual, não entre gerações mas no decorrer

da própria vida, e mais ainda, na singela distância
de quinze anos, é sinal de que de chegámos de
facto ao século do futuro.

T

roque‑se então as cartas e os telefonemas por
correio electrónico, os manuscritos impres‑
sos por ficheiros virtuais, a publicação de anún‑
cios nos jornais por uma divulgação ampla por
blogues e fóruns de discussão e emails persona‑
lizados; o contacto com o Brasil foi conduzido de
forma imediata e directa e sem intermediários, a
difusão feita com base em convites abertos a que
os interessados fizessem um económico e simples
copy/paste do texto das regras e as divulgassem
por seus próprios meios. Instalou‑se um blogue
noticioso para ir mantendo os autores informados
do processo. Houve apenas um prazo, único para
colaboradores de todo o mundo. Comunicaram‑se
os resultados pelo mesmo processo. Abordaram‑se
editores com amostras do livro enviadas por cor‑
reio electrónico. Não apenas três, mas vários, das
centenas de editores em actividade em Portugal.
Semanas tornaram‑se minutos. Meses e
anos reduziram‑se a dias. Numa semana tínhamos
discutido, eu e o Jorge, o processo, por correio
electrónico, preparado o texto de comunicação e
difundido o concurso. Não houve contacto pre‑
sencial. Não se trocaram submissões em papel.
Só quando o livro foi finalmente impresso é que
uma evidência física começou finalmente a exis‑
tir. Bem como o investimento financeiro, que até
então tinha sido praticamente nulo.
Defender que o fenómeno da globalização
e da internet não trouxe contributos reais para a
existência humana, ou que tem uma importância
significativamente menor que a invenção da es‑
crita, é viver num mundo de fantasia.

D

ito isto, há coisas que nunca mudam.
Entre elas, a percepção dos editores face
à literatura fantástica em língua portuguesa e à
possibilidade comercial do formato conto. Acres‑
cente‑se sem pudor a desconfiança da mistura no
mesmo livro de textos em português europeu e
português brasileiro, dois compadres da mes‑
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ma família que não se costumam sentar juntos à
mesa.
Encontrar um editor não teve realmente
resultados bem sucedidos. Mas fazer a publicação
por meios próprios, sim.
Graças ao fenómeno das ferramentas de
paginação e edição de textos, de uso universal e
fáceis de aprender, de sites onde ilustradores des‑
conhecidos colocam as suas obras na esperança de
atrair compradores, de empresas de print‑on‑de‑
mand que disponibilizam o livro para qualquer
parte do mundo com custos de configuração limi‑
tados e garantem uma qualidade profissional, foi
possível levar, com o mínimo de esforço e inves‑
timento, a edição a bom termo.
Poderia ter sido melhor? Sim, obviamen‑
te. O mundo ainda se encontra em transição no
que toca a acomodar uma existência paralela vir‑
tual. Por essa razão, a distribuição física continua
a ser importante, e a divulgação pela internet não
sempre basta para se conseguir uma boa base de
leitores e críticos. E a publicidade, de investimen‑
to avultado, mantém‑se inatingível.
O que importa aqui reter, e isso não me
canso de salientar, é que estão agora disponíveis
ao cidadão comum, ao pequeno criador, meios de
produção e divulgação artística como nunca exis‑
tiram até agora em toda a história da Humanida‑
de. Que estamos apenas à distância, ou ao alcan‑
ce, de dois écrãs, num globo que se tornou num
aleph (embora seja uma simplificação extrema,
pois esquece‑se de todas as regiões do mundo que
sobrevivem num estado pré‑industrial).
Se isto não é prova da verdadeira demo‑
cracia, não sei o lhe poderia chamar.

E

contudo, também na forma de distribuição
comercial o livro se tornou experiência.
Lançar uma obra desta natureza peculiar
num mercado cruel com baixa tolerância para a
diferença e para o alternativo não mediático, onde
players de elevado gabarito financeiro controlam
a totalidade dos canais de distribuição, é conde‑
ná‑la ao desaparecimento.
Por isso, não encontrarão a antologia nas
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livrarias, mas na internet e nas feiras especializa‑
das (Feiras do Livro, Fórum Fantástico, outros
eventos nacionais de literatura do género), onde
possa ser apreciada pelo que é em situação de
igualdade com outras obras alternativas.
Por Universos Nunca Dantes Navega‑
dos – Antologia da Nova Literatura Fantástica
em Língua Portuguesa aguarda por vós no site
http://universos.tecnofantasia.com.
A primeira, esperemos, de muitas iniciati‑
vas semelhantes. BANG!
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Wolmyr Alcantara
Conto integrante da Antologia
Por Universos Nunca Dantes Navegados –
Antologia da Nova Literatura Fantástica em Língua Portuguesa,
organizada por Luís Filipe Silva e Jorge Candeias
(mais informações no artigo da página anterior)
Meu pai! Meu pai! Não ouve então
O que me sussurra tão docemente o Elfo‑Rei?
Erlkönig (O Rei Elfo)
Göethe
Há quem passe pela floresta
e só veja lenha para a fogueira.
Tolstoi

M

ãos de velho afastam um pouco as cortinas
pesadas. Um nariz adunco, muito grande, e
enrugadíssimo, avança para a claridade. Olhos claros e sem brilho, cinzas, quase transparentes, acostumam‑se à luz exterior. Apertam‑se, ainda que não
demostrem qualquer sinal de possuírem pupilas.
Observam.
Lá embaixo, um táxi acaba de estacionar.
Do lado oposto ao motorista, salta uma mulher. Ela
é quase jovem e talvez ainda traga consigo algum
traço da antiga beleza. Dirige‑se para a porta de trás
do automóvel, enquanto ajeita a saia, que amarrotou
durante o percurso. Abre a porta.
De lá, salta uma criança. É uma menina,
terá dez, onze anos, não mais. Salta para a calçada
sem o menor jeito de mocinha, e a mãe a repreende. A menina, contudo, não abaixa a cabeça, e
enquanto a mulher abre o porta‑malas do carro,
ela fixa os olhos no edifício. E fixa‑os ainda mais
detidamente na última janela, naquela em que dois

olhos muito gastos, e muito atentos, observam a
ela e sua mãe...
Depois a cena se dissipa, porque a mulher
pede a criança que segure um dos pacotes, o menor,
no que a filha obedece. Então dirigem‑se ambas para
a escadaria do edifício.
Instantaneamente, os olhos recolhem‑se à
escuridão. Uma língua pálida e quase seca lambe a
boca descolorida de lábios. O que estes fazem em seguida recorda um sorriso.

—P

ronto! Acabou, mamãe!
— Então pode botar aí, Estela.
A criança abaixa‑se com cuidado para colocar o pacote sobre um amontoado de outros que
abarrotam o ambiente, o qual, no futuro, irá se parecer com uma sala. Então olha sorridente para a mulher ajoelhada, debruçada sobre uma enorme caixa
de papelão.
— Eu gostei muito do apartamento. E a senhora?
— Assim, assim. Não é mau, mas achei que
fosse maior. Quando soube que íamos nos mudar
para uma cidade pequena, a primeira coisa que me
veio à cabeça é que não precisaríamos mais morar
em cubículos como na cidade.
— São as coisas que estão pelo chão que fazem tudo parecer menor. E esse lugar não é um cubículo! — retruca a menina.
— Cubículo ou não, é aqui que vamos morevista BANG! [ 62 ]

rar por um bom tempo, a partir de agora. E além do
mais, estou satisfeita por estar longe da influência do
seu pai.
A criança dá um suspiro e senta‑se sobre
uma das caixas. Ouve‑se um ruído de vidro partindo
e a mãe se ergue num salto.
— Estela! Meu Deus, eu sabia!
A menina levanta‑se também e se afasta da
caixa. Parece estar com medo de saber o que destruiu.
A mãe se adianta, rasga o lacre, dá um grito:
— O espelho! O presente de casamento que
minha mãe me deu... Ah, Estela!
— Mamãe... mamãe...
Num raio, a mulher se aproxima e toma o
braço da filha. Sacode‑a tão violentamente que o
corpo pequeno e frágil parece sacolejar no ar. Quando a solta, seus braços rosados estão tão vermelhos
que dão a impressão de estar em brasas.
Estela protege o vermelhão com a mão e se
afasta. Senta‑se no chão com a cabeça entre os joelhos e, de olhos fechados, começa a soluçar.
São precisos três soluços para que ela sinta
uma mão sobre seus cabelos. Não precisa olhar para
saber o que está acontecendo. Conhece todas as nuanças dos carinhos da mãe. Regina tem um carinho
para cada situação, e é por isso que Estela a ama.
Agora, o seu carinho quer dizer: «Por favor, por favor, me perdoe, meu bem».
Mais tarde, quando Estela já está sentada à
mesa da cozinha na expectativa do café que Regina,
sua mãe, está tentando produzir, as lágrimas já estão
secas, ainda que o braço continue a latejar. Mas não é
para falar sobre isso que ela abre a boca:
— Gostei muito do apartamento, mamãe.
Só não fui com a cara de uma coisa.
Regina está concentrada na preparação do
café. A cozinha não é o seu cômodo preferido nesta casa, ou em qualquer casa. Ainda assim, encontra
espaço na sua mente para perguntar:
— Sim, meu bem, e o que foi?
— O homem que olhava para nós da janela
do terceiro andar. Não gostei dele.
— Querida, por favor...
— ... Não gostei dos olhos dele. Me fizeram
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pensar... em alguma coisa muito antiga, alguma coisa que eu nem consigo lembrar o que é, sabe?
— A única coisa que eu sei — a mãe a interrompe, tira o bule do fogo, despeja seu conteúdo
sobre um filtro de papel branco que em segundos escurece com o pó do café — é que você é a filha mais
imaginativa que eu já tive.
A criança abre um sorriso.
— Mamãe! Eu sou sua única filha!
— É verdade! Eu havia me esquecido! —
brinca a mulher.
— Ah, mamãe!

E

las ouvem o toque da campainha.
— Nossa! Quarenta minutos na casa nova e
já temos visitas. — diz Regina.
— Não abra, mamãe. Por favor!
A mulher olha para a filha e durante dois
instantes talvez hesite. Mas enxuga as mãos na toalha de prato e diz:
— É feio deixar gente do lado de fora. E além
disso, não estamos mais na cidade grande, não é preciso ter esse medo todo.
Ela cruza a sala esquivando‑se das caixas
ainda fechadas e abre a porta.
— OLÁ!
Parada no batente está uma mulher de meia
idade. Ela ainda está com sua grande boca manchada de batom aberta do grande «OLÁ» que acaba de
pronunciar. Está usando um quimono rosado e gasto, o que lhe confere um ar de dona de casa relaxada.
Sua aparência, pensa Regina, lembra muito a de uma
tia sua, que morreu solteirona.
— Olá, olá. — repete a mulher com um sorriso — Sou a Raquel, sua vizinha. Moro logo embaixo de você, no 101. Somos só nós três nesse prédio
velho. Vim lhe trazer minhas boas vindas.
— Ah, obrigada. — Regina pensa que sua
tia, na solidão da sua existência de mulher solteirona e solitária, talvez tivesse um gesto semelhante
ao da vizinha, e sorri. — Entre, Raquel, meu nome
é Regina. Acabei de fazer um café, ainda está bem
quente. E eu quero que você conheça alguém.
— Mas será que não vou atrapalhar? Você
tão atarefada com a mudança...

— Hoje não vou arrumar mais coisa alguma e... Ah, aí está você. Por que não veio até a sala,
Estela?
— É sua filha? — pergunta a mulher de quimono — Mas é um encanto!
Regina ouve o elogio e, apesar de saber que é
dito com sinceridade, assim como outros tantos que
já ouviu sobre a aparência da criança, ainda o acha
estranho. Estela é sua filha e, por mais que a ame, e
ela a ama muito, sabe o quanto sua beleza é... diferente.
— Esses olhos enormes, tão brilhantes... Ela
não os herdou de você, não é? — indaga a vizinha.
— Minha mãe sempre me diz que eu me pareço com minha avó. — responde a menina.
— É verdade — Regina deposita um xícara
bem cheia na mesa, em frente de onde está sentada Raquel, a vizinha — Minha mãe era bem assim,
como Estela. Os olhos escuros... o cabelo negro escorrido... até mesmo o jeito... a estatura...
— Ela é pequenininha, não é? — a mulher
de quimono parece divertir‑se — Tem um jeitinho
de gnomo, não tem?
— Eu não sou gnomo! — replica a criança.
— Estela!
— Não tem problema, Regina. — Raquel
sorri para a menina — Você sabe o que é um gnomo, meu bem?
— É claro que sei. É um ser mágico dos contos de fadas. Como um duende, ou um elfo. Minha
avó costumava me contar histórias sobre eles, mas
agora que ela morreu, eu não me lembro mais de
quase nada.
— Você é muito inteligente, meu amor. Parabéns, mamãe. E quando o papai vem?
Regina abandona o sorriso que tinha a pouco. Diz, grave:
— Espero que nunca. Estamos nos separando.
— Eu sinto muito.
— Não sinta. Não vale a pena.
— Está bem. Eu também não tenho marido, se isso te consola. Nem nunca tive. Pode parecer
estranho dizer isso, mas acho que nunca senti muito a falta de um. — ela parece meditar um instante

— Não que isso queira dizer que nunca desejei um
homem. Tive alguns namoricos, mas já passaram.
Ela se levanta com alguma dificuldade.
Aperta a mão de Regina.
— Foi um prazer. A próxima visita será sua.
A propósito, — Raquel contrai as sobrancelhas, adquire um ar estranhamente sóbrio — não vá abrindo
a porta para qualquer um como fez comigo. Da próxima vez, pode não ser uma fadinha bonitinha como
eu que você vai encontrar.
Ela dá um riso gostoso e sua boca volta a
mostrar toda a sua intimidade bucal, que, a bem da
verdade, nem é tão atraente assim. Regina repara
também que ela quase não tem seios.
— O prazer foi meu. Mas eu também tenho
um «a propósito». Você disse que há apenas três pessoas nesse prédio. Você mora no primeiro andar, eu
no segundo. Quem está no terceiro?
— Não, não, você não entendeu, meu bem.
Somos três, de fato: você, eu e Estela.
— Mas, no terceiro... — insiste Regina.
— Nenhum ser humano vive lá, há dez anos,
querida. Eu lhe garanto.

M

uito tempo depois de Estela ter adormecido,
Regina ainda se debate no colchonete que
elas estenderam no chão para esta noite. Amanhã,
no dia claro, elas irão montar as duas camas, tirar
o resto dos móveis dos jornais, pendurar os quadros; mas, hoje, estão cansadas demais para pensar
nisso.
Apesar do cansaço, Regina não consegue
dormir. Muitas coisas passam por sua mente agora,
em sua maioria coisas ruins . Ela ainda tem a lembrança muito nítida dos últimos meses que passou
junto do marido, das dores que sentiu, calada, após
cada pancada. Não, Daniel nem de longe é o homem
com quem ela pensou ter se casado, há doze anos. É
um estranho.
Como essa mudança se processou ela sabe
explicar: foi o amor que acabou, não o dele, que nunca existiu, mas o dela, abrindo‑lhe assim os olhos
para o monstro com que dividiu a vida por tanto
tempo. Talvez ela fale sobre isso com Raquel, um dia
desses.
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O que ela não sabe explicar é: como uma
mulher inteligente como ela, independente (e, ao
menos em teoria, livre), formada em Biblioteconomia, uma mulher do século XX, enfim, se deixou
dominar por tanto tempo, e cada vez mais e mais,
por um simples homem. E tudo isso sem soltar um
único grito que não saísse abafado, se não um grito
de protesto, algum de desespero que fosse.
Ela pensa que essa sua natureza, se é que ela
pode chamar assim, não herdou da mãe. Estela, muito mais que ela, tem traços da avó: um certo brilho
misterioso nos olhos, imensos e escuros, um jeito
expansivo e natural de se comunicar, e até...
Aquela imaginação fértil com que ela tanto
se preocupa. Um talento para inventar histórias, as
mais esquisitas e despropositadas. Ela ainda se lembra com clareza da noite em que a filha a acordou
dizendo que havia, na casa, um bicho feio: «É um
ogro, mamãe, um ogro sentado bem em cima do
nosso sofá». Mas não havia ogro nenhum, como já
era de se esperar. A não ser que Daniel, adormecido
e cheirando a uísque, pudesse ser assim classificado.
Olhando sob esse prisma, Regina não acha a idéia
tão má.
O fato é que depois da morte da avó, Estela foi deixando de imaginar essas coisas, até quase
parecer curada. Mas, hoje, sua imaginação voltou a
pregar peças. Ela conjurou para si, e somente para
si, um par de olhos observadores numa janela onde
ninguém vive há dez anos, ou talvez mais. Porque,
segundo Raquel, quando se mudou para cá, o terceiro andar já estava vazio.
«É preciso controlar isso», pensa Regina.
«Sim, sim, é preciso controlar essas idéias». E então
se descobre novamente tensa, percebendo, claramente, que também esta noite não conseguirá dormir.
«Estou muito esgotada, preciso tomar alguma coisa», diz para consigo. Levanta‑se, assim, e caminha
em direção ao banheiro, onde a caixa de remédios
tarja preta que ela deixou bem em cima do armário
se encontra. Toma‑a nas mãos, abre‑a e ingere duas
pequenas, minúsculas cápsulas brancas.
Como num conto de fadas, todas as suas
preocupações, a figura do marido, a imaginação
exagerada da filha, sua nova vida que ela vai ter que
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aprender a viver no dia seguinte, tudo, enfim, que é
sólido, vira fumaça no ar.

—N

ão precisa, mamãe. Eu já sei me cuidar
sozinha.
— Nada disso. Foi ela quem insistiu, não
quero parecer ingrata. Vai e pronto.
— Mas mamãe, o que é que eu vou fazer lá
na casa dela a tarde toda? Não, pior: todas as tardes!
Regina está sem paciência. Bate o pé, decidida:
— Olha aqui, mocinha. Quero que você
fique com a Raquel essa tarde porque é a primeira
que você vai ficar sozinha para eu ir trabalhar. O
expediente na biblioteca não é inteiro e por isso eu
sempre vou chegar antes de escurecer, entendeu?
A menina cruza os braços e senta‑se no sofá
com a cara fechada. A sala está com melhor aspecto
agora, mas só a sala.
De repente, Estela clareia o semblante, olha
para a mãe com o canto dos olhos e, ainda com o
cenho franzido, murmura:
— Ok, mamãe. Pode ir sossegada. Eu fico
com a tia Raquel.
Regina se adianta e beija as bochechas coradas da filha, que logo ficam vermelhas.
— Tudo bem, tudo bem! Não precisa tanto...
— reclama a criança limpando o rosto manchado do
batom da mãe.
— Até a tardinha, meu bem. Tranque a porta com cuidado quando sair, e seja educada na casa
da Raquel, entendeu?
Estela ouve as recomendações da mãe com
fingida atenção. Ela só respira de verdade quando
Regina enfim bate a porta e a deixa só.
«Que chato ficar com uma mulher de idade
a tarde inteira!», diz para consigo. «Na certa vai querer me mostrar seus álbuns de retratos antigos, um
monte de coisa velha... Blarg! Tão melhor seria se...»
Estela cala os pensamentos por alguns instantes. Alguma coisa, sim, alguma coisa a faz esquecer suas reclamações. Ela não pode ter certeza do
que é, e no entanto...
Um som. Sim, sim, um som! Um som estra-

nho que ela não está acostumada a ouvir em qualquer lugar. Um som que ela não sabe de onde vem,
nem como é exatamente, mas sabe que existe, tal e
qual sentimos o vento. É tão doce e tão baixo que
ela mal pode ouvi‑lo, mas quanto mais vai deixando
suas preocupações, suas broncas com a mãe e todo
o resto para trás, mais o som vai ganhando força e
intensidade dentro e fora dela.
Um som que adquire contornos: ritmo, melodia, cores; ainda que a menina não conheça o significado de muitos desses nomes. Ela os sente, como
o homem que pela primeira vez aqueceu‑se ao calor
do fogo sem compreendê‑lo. Mas a flauta (ela já sabe
que é uma flauta) continua sua música alegre (sim,
alegre!), e Estela quase chega a sentir vontade de
dançar... isso se não estivesse espantada e amedrontada demais com aquilo tudo.
E apesar de paralisada, ela pode sentir a delícia que é ouvir a música, tão doce, tão adorável, e
descobre, com incrível certeza, que já a ouviu uma
vez, não aqui, não agora, mas há muito, muito tempo, numa...
Mas de onde vem? Estela quer saber. Lentamente, a menina se ergue do sofá. Caminha cuidadosa pela sala e pára, em frente à porta. Leva as mãos
à maçaneta, gira‑a e contempla o corredor vazio.
No fim do corredor, as escadas: para baixo, o 101, o
apartamento de Raquel; para cima... a música.

—R

aquel, por favor, desculpe‑me o atraso!
— Entre, Regina! Eu não posso ficar muito tempo aqui fora desse jeito. — diz apressada Raquel que, de pé no batente da porta, está só de
camisola. Porém trata‑se de um modelo tão antigo e
comportado que Regina não pode deixar de sorrir
— Mas você não está atrasada, de maneira nenhuma, querida. Chegou bem na hora do chá.
— Que bom. Mas a verdade é que poderia
estar atrasada. Dei sorte, sabe? Consegui carona...
Raquel conduz a mãe de Estela para dentro
do seu apartamento, cuja divisão interna é rigorosamente igual à de Regina. A mobília de Raquel no
entanto, é que dá o tom de sua casa: uma mistura
de quadros sem valor com reproduções dos grandes
mestres, uma pesada mesa de estar rodeada por qua-

tro cadeiras de varanda, uma cristaleira moderna
cheia de louças antigas...
— Está olhando minha decoração, não é?
Acha‑me ridícula, eu sei, mas não pode negar que
sou original, disso não há como duvidar, mesmo
porque...
— Raquel, onde está Estela? — Regina interrompe a vizinha, o olhar girando em torno.
— Como?
— Minha filha, onde está?
— Ora, eu...
— Estela! Estela!
Faz‑se um instante de silêncio. Regina está
arfando. Ouve‑se então passos que vêm do interior
da casa. Uma pequenina cabeça aponta no corredor.
— Olá, mamãe...
— Onde você estava, mocinha?
— Ela estava vendo uns álbuns antigos de fotografias. — responde Raquel, olhando com carinho
para a criança — Coisa de velha, eu disse a ela, mas
ela insistiu. Mas o que há com você, Regina? Onde
achou que ela estivesse?
— Não sei, para ser franca. Mas tive medo de
que ela não tivesse vindo para sua casa como mandei. Sou muito boba, mesmo.
— Não, você não é boba. Tem razão em se
preocupar. Mas enquanto ela estiver aqui, não há o
que temer, eu lhe garanto — replica Raquel com seriedade.
— Mamãe, podemos ficar para o chá? Aí eu
aproveito e termino de ver as fotos que a tia Raquel...
— Estela, você não acha que já abusamos demais da hospitalidade da tia Raquel, não?
— Ah, mãe...
— Deixe, Regina. Ela quer, nós queremos...
E você aproveita e nos conta com mais detalhes dessa sua... carona.
— Ah... eu... meu Deus, o que você está pensando?... Vamos, Estela.
Na porta, Raquel ainda indaga, com um sorriso malicioso e divertido nos lábios:
— Apenas me diga: ele... é bonito?
Regina tenta conter o riso, mas não consegue:
— Acho... meu Deus, acho... acho que não...
revista BANG! [ 66 ]

quel.

— Ah, que grande lástima! — replica Ra-

Começam a rir as duas. Estela as contempla,
pensativa.

—S

abe, mamãe, hoje aconteceu uma coisa engraçada... Mamãe?
— Desculpe, meu amor. O que foi?
— Você está distraída. É por causa do homem que te deu carona?
— Claro que não, Estela! Isso é coisa da maluca da Raquel.
— Tudo bem. Eu não ia ligar se você gostasse
de outro cara. O papai não é mesmo bom para você.
Mas o que eu queria dizer é sobre outra coisa.
Estela fica em silêncio até que a mãe tire as
chaves da bolsa e abra a porta.
— Minha nossa, quanto suspense. Pronto,
já estamos bem protegidas. Pode me contar o que
aconteceu.
Regina contorna o sofá e se senta ao lado da
filha. Esta tem o olhar voltado para a frente, como se
compenetrada.
— Sabe, mamãe, eu descobri que, além dos
olhos, deve existir também uma boca, e ouvidos.
Talvez até um nariz.
— Como é?
— É como o gato da Alice, sabe? Lembra
quando eu falei que eu tinha visto uns olhos mal‑encarados na janela do terceiro andar? Pois hoje eu
ouvi uma música vindo de lá de cima. Era de uma
flauta, eu tenho certeza, porque eu estudei uns dois
meses com a vovó, lembra? Uma música linda, linda mesmo, mamãe, e eu fiquei morta de medo, mas
também morta de vontade de subir lá e descobrir
quem estava...
— Estela!
— Quê? É bronca?
— É claro que é! — Regina está de pé, os
dedos das mãos, e talvez dos pés, crispados de raiva
— Você sabe muito bem que isso tudo, essa música,
esses olhos... vêm tudo da sua cabeça. Não há ninguém lá em cima, há muito tempo que não há e eu
quero que você entenda isso.
— Mas, mamãe, se eu ouvi! Se eu vi!
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— Não, não, Estela. Isso não pode ser. Você
já ouviu e viu muitas outras coisas, e todas absurdas.
Lembra‑se quando disse que tinha visto a vovó, que
tinha conversado com ela? E isso foi justamente na
volta do funeral dela, Estela! Você queria ver sua avó.
— Não! Não! Eu vi!
— E quando disse que havia um elfo debaixo de sua cama? Nós havíamos acabado de ver uma
montagem de «Sonhos de uma noite de verão». Você
ficou louca com o elfo Puck...
— E ele existe! Até falou comigo! Disse:
«Estela, Oberon quer conversar com você. Venha
logo».
— Meu Deus, Estela, será que vamos ter que
procurar um psicólogo?
— Eu não estou louca, se é isso que a senhora pensa!
— Pois é só isso que eu posso pensar!
Só mais tarde, Regina vai perceber que grande tolice cometeu pronunciando essas palavras. Agora, ela só tem tempo de ver Estela correr da sala para
o quarto, e ali se fechar, sem palavras, só soluços.

N

o dia seguinte, Regina, que só muito tarde, e
com a ajuda das pílulas brancas, conseguiu
dormir, sai deixando um bilhete. Estela o vê pregado
na geladeira. Está escrito:
«Descongele a comida que está no freezer.
Logo que terminar de lavar a louça, vá para a casa da
Raquel. À noite, conversamos.»
Não é um bilhete muito carinhoso, pensa
Estela, mas ela não esperava por isso. É só um bilhete de mãe.
Lembra‑se, então, talvez por associação de
idéias, que, com a discussão, acabou esquecendo de
contar a Regina o que descobriu sobre a tia Raquel
no dia anterior.
«Não, não, foi melhor assim», pensa Estela
com sarcasmo, «ela ia dizer que eu estava inventando
isso também. Ia negar que a tia Raquel também teve
uma filha, uma menina linda, que morreu quando
tinha a mesma idade que eu tenho agora».
Mas o fato é que ela estava lá nas fotos (Estela a viu!), tão linda, tão cheia de vida no instantâneo
tirado no parque. E quando Estela perguntou à vizi-

nha sobre a identidade da criança, ela a olhou com
uns olhos tão tristes, tão cheios de lágrimas e de saudade que Estela não pôde deixar de dizer:
— É sua filha, não é?
Mas espere... Muito bem, o que é isso agora?
Não, não. Estela não precisa indagar nada. Ela faz a
pergunta só por fazer, pois já sabe, antes mesmo que
seu cérebro processe a resposta, do que se trata. É a
música que vem de novo. E dessa vez, muito mais
alta e mais clara que da primeira.
«É como se quisesse se apoderar de mim»,
pensa, mas depois se retifica: «Não, não. É como se
estivesse dentro de mim».
É a mesma melodia do dia anterior, disso
Estela tem certeza. Só não tem certeza de uma coisa.
Mas isso ela vai descobrir logo, logo.

—H

um, você pode limpar esses óculos para
mim? Ah, obrigado. Então, você tem uma
filha... — o homem no assento do motorista diz, enquanto retira os óculos e entrega‑os para a mulher
ao seu lado.
— Sim. — responde Regina.
— Por que... hum... Por que não me disse
ontem? — ele insiste, enquanto aperta a vista para
ver a rua sem os óculos, quase escura.
Regina fica em silêncio alguns instantes. Então diz, também hesitante:
— Eu... eu acho que tive medo.
— Medo de mim?
— Oh, não, não, Fernando! É que... bem,
não tive muita sorte com homens nos últimos tempos, sabe?
Regina abaixa o rosto profundamente corado. O homem toma de volta os óculos. Ainda estão
embaçados.
— Eu entendo... sim, acho que entendo. Você
está falando do seu marido, hum? Você me disse ontem, quando eu lhe trouxe em casa, que ele não era
um grande sujeito.
— Não, isso você pode apostar que ele não
era.
— Eu entendo, entendo perfeitamente. Sabe,
se isso te faz sentir melhor, eu também não tive muita sorte com... hum... mulheres.

— Não? — ela quase esboça um sorriso
— Bem, eu não vejo como. É por que você dedicava
mais tempos aos seus estudos que a elas? Ou tem alguma coisa a ver com o seu hálito?
— Meu hálito? Hum! Por quê? É ruim?
Regina esconde o riso com a boca. Diz,
sem se conter:
— Não, é claro que não! Estava só brincando, você é tão sério. Ser advogado não deve ser
uma profissão fácil, sobretudo numa cidade pequena como essa...
— Sabe, eu até gosto, rende um dinheiro
bom. — ele sorri, mas parece um riso mecânico, forçado — E quanto à cidade, não é má, desde que saibamos compreendê‑la... É o que minha mãe sempre
diz. Aliás, eu gostaria de lhe falar sobre isso.
— Sobre sua mãe? Não acha que é um bocado cedo? — Regina indaga, sorrindo.
— Não sobre minha mãe, mas sobre a cidade. Quer dizer, mais ou menos isso. Na verdade, é
sobre nós. Eu... hum... tenho que lhe dizer que você...
bom... eu gostei um bocado de você desde que a vi
lá na biblioteca, e saber que você tem uma filha não
muda nada isso...
— Eu realmente espero que não. — Regina o
interrompe, secamente.
Ele vai manobrando o carro e o estaciona
em frente à casa da mulher. Desapertando o nó da
gravata, ele se apressa em dizer:
— Não, não, é claro que não, eu... hum... até
gostaria de lhe pedir para... bem, se você concordar,
poder visitar você na sua casa e conhecer a pequena
Estela. Eu... eu posso subir?
— Receio que hoje seja impossível, Fernando. Eu e Estela temos uns assuntos complicados para
resolver... Mas amanhã no café, por que não?
Ela curva o corpo até ele, que se afasta instintivamente. Regina não se intimida e lhe dá um
beijo de boa noite no rosto. Já está abrindo a porta
do carro quando se vira e pergunta:
— Ei, mas afinal de contas, o que tudo isso
tem a ver com a cidade?
— Bom, Regina, em cidades pequenas como
essa, tudo que se faz é da conta de todos. E uma mulher como você...
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— Como eu?
— ... divorciada, ou em vias de divórcio, é
sempre a mais visada... E, hum, eu não falo isso por
mim, mas sobretudo por você... A minha mãe sempre diz...
Batendo a porta, Regina fala:
— Pois saiba, meu bem, que só vim para cá
porque havia oferta de emprego. Quanto ao conselho, eu agradeço, mas não sei o que posso fazer.
Ao subir as escadas ela pensa: «Não é mau
sujeito, mas como é conservador!» Então, tenta apreender de onde vem aquela sensação ruim que acaba
de sentir, uma sensação que já lhe ocorreu antes...
— Ah, mas claro, que fora eu dei! Ele tem
um hálito péssimo!

R

egina chega ao primeiro andar e toca a campainha. Ouve passos. A porta se abre.
— Olá, Raquel. Ele tem um hálito horrível.
— Ah, resolveu me falar sobre o quase‑namorado, não é? Entre, entre, meu bem.
— Certo, mas hoje não posso demorar.
Raquel retira algumas revistas de sobre um
pequeno sofá verde‑limão e senta‑se com Regina:
— Hálito ruim... Feio, pelo que você deu a
entender ontem... A coisa vai mal...
— E além de tudo, adora falar na mãe. — Regina dá uma risada — Mas não parece ser um mau
homem, apesar de tudo.
— Sei, sei. — Raquel se impacienta — Mas
não é só isso que uma mulher quer, não é?
— Ora, Raquel... Depois de tudo o que eu
passei...
— Por isso mesmo. Acho que você merece
ser tratada como uma rainha. — a vizinha ajeita a
camisola comportada, abre um sorriso malicioso
— Aliás, quando poderei julgá‑lo?
— Convidei‑o para vir tomar café lá em casa
amanhã. Passe lá.
— Eu não perderia isso por nada do mundo,
querida. Mas por falar em café, você toma uma xícara de chá comigo, não é?
— Tome você, comigo, lá em casa. Chame
Estela aqui e nós...
— Estela?
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Regina se levanta.
— Como assim? Ela não está aqui?
— Não, não. — replica Raquel também se levantando — Só achei este bilhete, pregado na minha
porta, dizendo...
Regina toma das mãos o papel que Raquel
lhe estende:
«Raquel, Estela foi comigo para o trabalho.
Regina.»
— Meu Deus, ela mentiu! Mentiu para nós,
Raquel! Eu não posso compreender... — balbucia
Regina.
— Deixe para compreender depois, meu
bem. Agora precisamos agir. — Raquel sacode os
ombros de Regina — Vá ver se Estela está na sua
casa, ela pode estar. Enquanto isso, eu vou pegar
uma lanterna.
— Uma lanterna?
— Vai, eu já disse.
Três minutos depois, Raquel, com o quimono rosa sobre a camisola e uma enorme lanterna na
mão, termina de subir o último degrau que leva ao
segundo andar, o andar de Estela e Regina. Esta está
parada no corredor, soluçando:
— Eu não entendo... não entendo... Ela... ela
não está em casa, também. Não pode ser...
— Acalme‑se, querida. Vamos encontrá‑la,
eu tenho certeza. Você só precisa ser forte.
— Mas onde, onde, Raquel? Se não está com
você, nem em casa, onde uma menina de onze anos
pode estar numa cidade que ela nem conhece...?
— Aqui mesmo. Exatamente aqui.
Regina olha para Raquel, que parece fitá‑la
profundamente. Mas então se dá conta que a amiga
não olha para ela, mas além, muito além.
Regina vira então seu rosto para contemplar
o que Raquel, com tanta determinação, está mirando
com seus olhos azuis.
No fim do corredor, as escadas que levam ao
terceiro andar.

«P

ois hoje eu ouvi uma música que vinha lá de
cima. Era de uma flauta, eu tenho certeza,
porque eu estudei uns dois meses com a vovó, lembra? Uma música linda, linda mesmo, mamãe, e eu

fiquei morta de medo, mas também morta de vontade de subir lá e descobrir quem estava...»
— Sabe, eu estou morrendo de medo pela
minha filha, Raquel.
— É preciso ser forte, meu bem.
— Eu estava me lembrando... lembrando do
que Estela falou... Quem mora lá em cima, Raquel?
Raquel pousa rapidamente um olhar de pesar sobre Regina, mas depois volta a se preocupar
com o facho da lanterna a iluminar os degraus.
— Aqui é tão escuro... Não posso acreditar
que minha filha veio para cá. — a voz de Regina sai
trêmula.
— Isso, meu amor, depende do que ele lhe
prometeu, caso viesse.
— Ele?
— Olhe.
Elas deixam para trás o último degrau. Um
cheiro de mofo e umidade começa a chegar até o nariz de Regina agora, enquanto Raquel vai iluminando com a lanterna todo o ambiente.
— Ah, ali está. Exatamente como há dez
anos. — exclama Raquel.
Ela aponta o facho para uma porta triste e
pesada. A parede em volta dela está descascada e
suja. Manchas de mofo escuras e profundas podem
ser vistas, como tumores antigos e encravados.
— Temos que arrombar a porta! — grita Regina.
— Não é preciso. — responde Raquel —
Veja: já está aberta...

E

scuridão. Regina não sabe onde está, apenas que
respira sôfrega com todo aquele bolor, aquele
cheiro de mofo e umidade entrando pelo seu nariz e
fazendo estragos em todo o seu sistema respiratório.
Mas ela não se importa. Só o que importa agora é
Estela. E ela precisa encontrá‑la, ainda que no meio
de toda essa imensa e infinita...
Escuridão, sim, sempre a escuridão. Regina
tateia as paredes em busca de pistas sobre onde está:
são ásperas e úmidas, como todas neste andar infernal. Sente, logo atrás, Raquel, a lanterna apagada
numa mão, a outra a segurar o seu braço, como uma
irmã.

— Há uma porta por aqui, eu penso — sussurra Raquel.
— Onde?
— Na altura de seu antebraço.
— Ah, encontrei. Mas a maçaneta... está emperrada.
— Force mais. Devagar.
— Não consigo.
— Você está forçando para baixo ou para
cima? — indaga Raquel num sussurro quase inaudível.
— Para baixo.
— Tente para cima.
A porta faz um rangido, como um animal
recém‑acordado de um sono muito antigo. Regina
prende o ar. Quase não pode ver Raquel ainda, mas
percebe por intuição que também ela está sem respirar. Porque, pela fresta da porta, uma luz mortiça
como de uma vela, chega até elas agora.

—N

ão, Regina!
Raquel não consegue segurar o
braço da amiga quando ela irrompe pela porta rumo
à luz misteriosa que guarda o segredo do paradeiro
de sua filha.
Regina corre, corre, corre como jamais correu, e então estaca, paralisada, ante a visão que tem
a sua frente.
Estela, sorridente, sentada sobre as pernas
de um homem desconhecido, tranqüilamente recostado sobre uma poltrona gasta. Um velho quase sem
cabelos e com um olhar e um sorriso tão mortiços
como as velas que iluminam sua fisionomia encovada.
— Olá, mamãe! Que bom que a senhora está
aqui.
— Meu Deus, Meu Deus, Estela! O que está
acontecendo? — berra Regina avançando tropegamente.
— Ele está me contando histórias, mamãe.
Histórias antigas, como vovó fazia. Venha, sente‑se
aqui conosco. E pode chamar a tia Raquel também,
se ela quiser.
— Não, não, Estela! Nós vamos embora daqui. Agora! — insiste Regina.
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— Eu não vou! — retruca a criança.
O velho afaga gentilmente a cabeça da menina. Diz, sussurrante:
— Estela, sua mãe lhe chama. Você deve
ir.
— Mas... sr. Henker...
— Vá — diz ele tomando‑a nos braços descarnados e colocando‑a no chão. — Assim poderá
voltar mais vezes, sempre que quiser.
— Ela não voltará! — Regina grita, tomando a filha pela mão — E amanhã nós vamos embora deste lugar, para não voltar nunca, nunca mais!
— Realmente — o velho abre um sorriso,
seus olhos quase transparentes fitam divertidamente a mulher — não sei porque deve jogar toda
a sua raiva sobre mim. Ela sempre soube de tudo.
Do seu escuro canto, a voz de Raquel se faz
ouvir:
— Regina, me perdoe, eu...
— Vamos sair daqui, Estela. O quanto antes. — anuncia Regina. Mas silencia. Seus olhos
percorrem, lentamente, os 360 graus do aposento.
Indaga, tremendo de raiva:
— Que significa todos esses lençóis cobrindo a parede? Hein, que significam?
— O sr. Henker é pintor, mamãe. — responde Estela ao seu lado — Ele faz quadros. Mas
detesta que vejamos o que ele pinta. Só a mim,
ele...
Regina engole em seco. Sente uma sensação muito ruim agora gelar‑lhe toda por dentro, até
ficar arrepiada. Está prestes, ela sabe, a descobrir
alguma coisa, alguma coisa realmente terrível...
— Não toque nesses lençóis, eu ordeno!
— a voz do velho, rouca mas decidida, se faz ouvir
no aposento cercado pelos panos pesados de mofo
e traças.
Regina não lhe dá atenção. Adianta‑se
mais. Toca, com a mão da aliança, o pano carcomido, erguendo‑o lentamente até que possa ver um
pedaço da moldura escura. Puxa, então, com mais
força o pano, rasgando‑o para deixar à mostra a
pintura inteira.
Surge, a vista de todos, a figura horrível
que Regina não sabe dizer o que é: uma criatura
revista BANG! [ 71 ]

metade homem, metade fera, com duas enormes
orelhas bulbosas e pontiagudas. Seu rosto, fino e
liso, está voltado para frente a contemplar a todos
com desdém. Sobre seus grandes ombros magros,
um manto enorme e pesado desce até os pés nus,
que são de bode. Logo abaixo do calcanhar grotesco, lê‑se:
Oberon
— Meu Deus, meu Deus! Quanto horror!
— Acalme‑se, mamãe. Eu... — Estela tenta segurar Regina que corre pelo aposento. Sem
controle, ela vai rasgando um a um os panos que
cobrem as paredes, deixando a mostra os outros
quadros.
— Mulher maldita! — brada o velho, sua
voz rouca se confundindo com o urro de um animal — Maldita pelos séculos!
Exausta, Regina cai no chão. Raquel se
adianta para ampará‑la, mas ela a afasta. Ergue então os olhos para o aposento, e vê...
— Ao menos, espero que aprecie a minha
obra, já que teve tanto trabalho para observá‑la.
— diz o velho sorrindo malignamente — Há muito de mim nela, eu confesso...
Num quadro comprido e estreito, pintado
com incrível realismo, está um bode negro. Uma
de suas patas aponta para a terra, a outra para o
céu. Seus olhos convergem para uma mulher que
está parindo com inacreditável dor. A criança que
sai de seu ventre possui apenas um olho e os dois
sexos.
Ao lado desse, outro quadro revela uma
fogueira. Três jovens nus dançam ao redor dela.
Cada um deles tem na mão o sexo do outro. Seus
rostos suados exalam o máximo prazer possível.
Na escuridão, afastada da balbúrdia, uma velha
observa a cena deliciada.
Na parede oposta, um outro quadro, gigantesco, cuja moldura quase toca o chão, mostra uma
paisagem campestre e noturna, onde um bosque
ao fundo aparece iluminado de festas. Em primeiro plano vê‑se um tronco oco, morto de cupins,
sobre o qual está sentada uma menina...

Regina se levanta com dificuldade. Tremendo como está, não observa o olhar de Raquel
e Estela, fixos no último quadro. Ela apenas toma a
filha pela mão e parte sem olhar para trás.

R

egina apaga a luz do seu quarto, onde uma
adormecida Estela descansa, serena. Fechando a porta, ela se encaminha até a sala, onde está
Raquel. Regina senta‑se ao lado da vizinha e, durante cinco minutos, o silêncio só é quebrado pelo
tic‑tac do relógio de parede que anuncia serem
duas e trinta da manhã.
Regina então se vira para Raquel e a fita
detidamente, sem que esta erga os seus grandes
olhos claros.
— Você sabia? Sabia que alguém assim vive
lá em cima? Sabia de tudo?
Raquel vira‑se para Regina. Diz, sombriamente, com o olhar baixo:
— Sim. Eu sempre soube.
— Meu Deus, Raquel... Por quê...?
— Medo, Regina. Não por mim, mas...
— Raquel faz uma pausa. Passa a língua nos lábios.
Ergue os olhos — Por minha filha. Sim, eu também
tive uma filha, tão linda como a sua, tão saudável
e tão curiosa como a sua. Bárbara e eu nos mudamos para cá quando ela tinha a idade de Estela.
Nessa época, ele já estava aqui... acho que sempre
esteve... Ele gostou dela, sabe? E ela, ela também
gostou dele...
Lágrimas escorrem de seu rosto agora. Ela
continua:
— Naquela época ele estava começando a
pintar, e eu pensei, sim, eu pensei que ele era apenas um velho solitário. Bárbara gostava de passar
as tardes com ele porque lhe dava doces e contava
histórias. «Histórias de fadas», ela me dizia, e eu
não achava nada de mau naquilo, porque, afinal,
nós também fomos crianças e adorávamos doces
e histórias.
»Foi então que aconteceu. Uma noite,
Bárbara demorou muito para descer, e eu fiquei
preocupada, achando que ela podia estar incomodando‑o de alguma forma. Subi, e encontrei‑o sozinho. Quando me viu, levantou a cabeça e disse,

a boca deformada por um sorriso horrível, onde
se misturavam sarcasmo e alguma outra coisa que
eu não pude identificar: “Ela se foi. Eu não pude
segui‑la e não há mais como buscá‑la”.
»E apontou para o quadro, aquele mesmo
quadro do bosque que você viu. E lá estava ela viva,
sentada sobre o tronco morto, sorrindo para mim.
Eu disse: “Você está louco! Nada disso é possível!”
Mas então ele me mostrou que sim, que era possível ela estar ali, dentro da pintura, e me levou a
encostar o ouvido no quadro. E eu ouvi, juro‑lhe,
claramente, o riso de Bárbara, e o som dos seus
passos sobre a grama. Ainda hoje, eu vou até lá em
cima apenas para ouvir o seu riso».
Regina olha para Raquel entre chocada e
penalizada. Murmura:
— Você está louca. Nada disso é possível.
Sua filha, se algum dia existiu, está morta.
— Oh, não, ela está viva. E tudo o que eu
lhe disse é possível, meu bem, uma vez que ele não
é humano. Não, não é humano, estou lhe dizendo.
Eu... pesquisei muito, depois de tudo que aconteceu. Aprofundei‑me de tal maneira sobre o assunto que sei exatamente com o quê estamos lidando.
O nome dele é Oberon.
— Estela disse algo como Henker, Sr.
Henker...
— Henker, em alemão, significa demônio,
ou espírito das trevas, que é como muitas pessoas o
definem. Na verdade, Oberon é o rei dos elfos...
— Uma figura originária da mitologia celta, eu sei. — interrompe Regina — Um mito que
posteriormente foi disseminado pela Europa, sobretudo na Inglaterra e na Alemanha. Mas apenas
isso, um mito, nada mais.
— Não, meu bem, não apenas um mito,
como você pôde ver. Nenhum ser humano seria
capaz de pintar quadros tão reais, a não ser que
conhecesse tão profundamente aqueles lugares
e seres que pertencesse ao mundo deles. Nada é
coincidência, Regina.
— Então por que você não foi embora? Foi
por causa do quadro?
— Não por causa do quadro, mas por
Bárbara. Eu acho... tenho certeza de que é possírevista BANG! [ 72 ]

vel trazê‑la de volta. E acho que Estela é a única
chance.
Regina se levanta:
— Estela?
— Sim, Regina: Estela. Há, em diversos
folclores do mundo, a figura da criança a guiar
um velho, livrando‑o de todas as atribulações e
percalços do caminho. Acho que era para isso que
ele queria Bárbara, para guiá‑lo de volta para sua
casa, da qual ele se afastou por que motivo for. Mas
também acho que ele não estava suficientemente
preparado para segui‑la naquela época, e Bárbara
perdeu‑se. Talvez se Estela pudesse...
— Raquel, Estela e eu vamos embora amanhã bem cedo. Nunca mais vamos voltar a este
lugar, seja verdade ou não o que você diz. Me perdoe.
Raquel fica em silêncio por alguns instantes. Pergunta, então:
— E o que fará com seu quase‑namorado?
Vai colocá‑lo para fora?
— Não, não, eu... — Regina cora — Bem,
ele é homem... talvez possa nos ajudar, de alguma
forma.
— Por que é homem? — Raquel indaga,
perplexa — Meu Deus, como pode dizer isso? E o
que vai fazer? Contar‑lhe tudo o que aconteceu e
pedir ajuda?
— Pode ser uma idéia. — responde Regina.

É

de manhã quando ela percebe a claridade
sobre seus olhos. Sente as mãos de Raquel a
sacudirem‑na:
— Acorde, Regina. Estão batendo na porta.
Regina desperta e se levanta. Caminha,
trôpega, até a porta e a abre.
— Olá, olá. — cumprimenta o homem de
terno do outro lado.
— Olá, Fernando. Por favor, desculpe‑me
a desordem, eu...
— Não há problema, realmente — ele ajeita os óculos — Hum, o que você tem? Parece que
foi dormir agora há pouco e já está de pé.
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— Você não está longe da verdade. — diz
Regina enquanto o encaminha para o sofá — Raquel, este é Fernando, Fernando, Raquel.
O homem de terno deixa a pasta que trazia sobre o sofá e estende a mão para a mulher de
quimono, cujo aspecto não é muito melhor que o
de Regina.
— Muito bem, hum, o que está havendo?
— ele indaga.
Regina então conta tudo a ele, os estranhos
comentários de Estela a respeito de um homem
no terceiro andar, o sumiço e rápido resgate da
criança no apartamento do velho, a filha desaparecida de Raquel, os quadros, tudo.
— Então, isso é uma grande loucura, não
é? Isto é, você não acredita em nada disso, certo?
— indaga Regina para o homem, que permaneceu
calado durante todo o tempo em que ela falava.
— Ao contrário. Acredito em, hum, tudo.
E até em muito mais, se quer saber. Demônios
existem, de todas as formas, tamanhos e, hum,
cores. Ao menos era isso que eles ensinavam no
seminário. Eu quase fui padre, sabe? Minha mãe
me queria de batina, mas eu... achei que aquilo já
era demais, até para mim. Ainda assim, aprendi
bastante sobre o diabo. Esse Oberon... é só mais
um espírito maligno, fique claro.
— Bem, para um advogado, ele é até bem
inteligente, Regina. — diz Raquel com ar irônico.
— Então, o que sugere que eu faça? — indaga Regina para o homem.
— Sugiro, hum, ir embora daqui o quanto
antes. — responde Fernando — Por que não vai,
hum, chamar sua filha, Regina?
Regina se levanta em direção ao quarto de
Estela. Retorna, alguns segundos depois, transtornada:
— Estela não está no quarto.

—E

ntão, você gostou mesmo desse quadro,
não é, meu amor?
O velho toma a criança pelas mãos e a leva
até onde está a pintura com a menina sentada no
tronco.
— Sim, Sr. Henker. Gostei muito. Ele é

grande mesmo! Aquela menina... é a filha da Raquel, não é?
— Sim. É a pequena Bárbara... — diz o velho num sussurro — Você gostaria de conhecê‑la,
meu anjo?
— Mas então ela não está morta? Ah, é claro que não! Que cabeça a minha! Ninguém morre
do lado de lá, não é?
— Não. — responde o velho aproximando
ainda mais a menina da pintura — Você gostaria
de conhecer o Outro Lado, meu bem? Brincar com
Bárbara?
Estela acena que sim com a cabeça. Então,
Oberon, o Rei dos Elfos diz, num sibilo de cobra:
— Então vá, vá, criança! Entre no quadro!
É fácil. Basta pensar que está mergulhando num
lago profundo e que há uma margem do Outro
Lado. Entre e me dê a mão para que eu vá com
você e lhe faça as honras do lugar.
Estela adianta‑se mais e toca com a mão
esquerda a pintura. Ela realmente parece a superfície de um grande lago. Ela mergulha o resto do
braço, o corpo, a cabeça.
— Agora me dê a mão, querida. Me dê a
mão e veremos se podemos achar o caminho. —
diz Oberon.

N

ão estão aqui! — grita Regina logo que entra no aposento onde estava Estela na noite
anterior.
— O quadro! Vamos até o quadro! — ordena Raquel.
Eles se aproximam da imensa pintura. Regina toca‑a de leve. Seus dedos afundam na superfície que deveria ser sólida.
— Meu Deus! Meus dedos... é líquido!
— Uma passagem — diz Raquel — Estela
deve tê‑la aberto há pouco tempo. Eles já devem
estar do outro lado. Não podemos perder tempo.
— Sim. Vamos. — anuncia Regina. Vira‑se
então para Fernando — Você vem, não é?
— Vamos embora daqui, Regina. — diz ele
tomando‑lhe as mãos — Isso aqui.. hum... esses quadros, o cheiro... tudo lembra coisas malignas as quais
não podemos controlar. Minha mãe sempre diz...

— E minha filha? — Regina o olha estupefato — Quer que eu a abandone lá?
— Ela está perdida, Regina. Agora, o importante é que você se salve. — retruca ele tomando à força o braço dela.
— Me solta! — geme a mulher.
— Solta ela, seu panaca! — berra Raquel.
— Você tinha que me agradecer, sua piranha! Quer ir para aquela terra de perdição, é? — o
rosto dele assume um aspecto estranhamente demoníaco.
Ele então solta o braço, para em seguida
seu corpo desabar.
— Bom, ao menos para alguma coisa vale
morar num prédio velho. — murmura Raquel, que
tem empunhado nas mãos, como uma arma, um
enorme e enferrujado cano de metal.

R

egina retira a cabeça para fora do grande lago.
Coloca ar nos pulmões. Tosse. Nada, então,
até a margem próxima. Raquel vem logo atrás.
Elas se sentam sobre um tronco caído. Suas
roupas estão encharcadas. Raquel espirra. Regina
diz:
— Não podemos perder tempo.
— Está muito escuro. Se ao menos eu tivesse me lembrado da lanterna...
— Acho que não vai ser preciso. Olhe.
Raquel mira para onde aponta o dedo de
Regina. O bosque, quando visto de fora do quadro,
continua ali, não muito distante, e mais iluminado
do que nunca.
— Elas estão lá, Raquel, eu sei. Estela e
Bárbara estão lá.
Elas se levantam e caminham descalças sobre o descampado noturno. O bosque vai aumentando de tamanho até quase parecer gigantesco a
frente delas, um gigante de árvores. Agora pode‑se
ver, claramente, uma enorme fogueira ardendo no
seu interior, como um coração.
Regina e Raquel penetram pelas árvores altas. Tudo farfalha a sua volta. Elas afastam a vegetação, caminham com alguma dificuldade, o calor
das chamas começa a secar suas roupas. Ouvem:
— Mamãe!
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— Mamãe!
As duas mulheres se viram. Estela vem
correndo de mãos dadas com uma outra menina que deve ter sua idade. Ela também é magra e
muito pequena, de uma beleza tão singular como
a amiga.
— Bárbara!
— Estela!
As quatro mulheres se abraçam. Regina
não contém as lágrimas. Raquel aperta tão fortemente Bárbara que esta esbugalha os olhos, grita:
— Cuidado, mãe! Nossa, como você demorou!
Regina é a primeira a se recuperar. Diz:
— Temos que sair daqui. Imediatamente.
Ela então percebe, petrificada, que não está
sozinha. Um sibilo conhecido se faz ouvir:
— Ah... Então ia embora sem nem ao menos um adeus, Regina? Isso não é nada educado de
sua parte, realmente.
— Vou levar minha filha. E nem você vai
me impedir, seu velho maldito!
— Velho? — o autor da voz, até então protegido pela sombra das árvores, se aproxima da
fogueira. Está diferente. Seus ombros já não estão
caídos, e seu cabelo é tão comprido que chega até
as costas. Está gigantesco, quase da altura das árvores, pensa Regina, e então o reconhece...
— O quadro... agora entendo... Era você!
— Sim — Oberon se adianta. Sua voz está
ainda mais sibilante — Mas a maior surpresa não
é esta. É que vocês não vão sair daqui. Vão ficar e
viver aqui comigo, para sempre.
Ele dá uma risada grotesca. Regina observa
que as árvores começam a se encher de minúsculos pontinhos brilhantes. São olhos, ela sabe, olhos
de diabretes.
— É muito chata a vida sem uma mulher
— continua Oberon — Depois que Titânia me
abandonou, passei um bocado de tempo solitário.
Esses meus servos, nenhum deles é tão interessante como qualquer um de vocês, humanos. Por
isso parti para o seu mundo. Mas lá descobri que
também não era o meu lugar, que nenhum lugar
seria meu novamente, enquanto não me refizesse
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da perda de minha rainha. Mas não pude voltar,
porque havia esquecido o caminho de volta. Eu
precisava de um guia, e este guia só podia ser uma
criança, que é livre de qualquer preconceito e por
isso pode ver este lugar, que fica além da bruma da
visão. Estela e Bárbara são crianças especiais. Mas
só com Estela eu estava pronto para partir. E agora
que estamos todos reunidos, vamos permanecer
infinitamente, pois aqui, ninguém morre!
— Não Oberon! Nada disso acontecerá. E
você sabe disso!
O Rei dos Elfos vira‑se para ver quem ousa
se dirigir a ele nesses termos. Estela, o olhar fixo
nele, continua num tom que faz Regina pensar que,
em alguma dimensão, ela é mais que uma criança.
— Eu entendo o seu sofrimento, mas ele
é egoísta, e você mau por não ver isso. Separou
Raquel de Bárbara, a mim de minha mãe, e agora
quer nos manter aqui para sempre. Não, não! Eu
me recuso! Quero voltar.
— Mas, criança, as histórias...
— As histórias já sei todas, você me contou
as que minha avó não teve tempo de me contar.
Agora vejo: também ela esteve aqui quando criança, assim como infinitas outras meninas e meninos
de qualquer tempo ou lugar. Mas eles, assim como
minha avó, têm o direito de crescer, de viver a vida
que escolherem. A liberdade de ser e imaginar o
que quisermos, você me disse, é o que há de mais
importante. Cumpra a sua palavra, agora.
Oberon volta as costas para Estela. Mira
uma última vez Regina e então começa a se embrenhar nas árvores. Murmura:
— Está certo. Podem ir.
Instantaneamente, Regina toma as mãos
da filha.
— Vamos, vamos, Estela. Venha, Raquel.
— Regina...
A mulher estaca por alguns instantes. Raquel continua:
— Regina... Eu não vou.
— Mas como, Raquel? — ela diz sem compreender — Por quê?
— Bárbara adora esse lugar, diz que não temos idéia de como é isso pela manhã e... bem, você

ouviu o que ele disse, que aqui ninguém... morre.
— Mas, Raquel...
— Regina... — Raquel abaixa os olhos —
Há um tumor crescendo dentro de mim, no meu
útero. E eu... eu quero viver.
— Raquel, — insiste Regina — ele é... um
demônio.
— Se assim é, não me importo de vender
minha alma para ele, contanto que possa viver ao
lado de minha filha. Mas sabe, acho que sua visão a
respeito de Oberon é limitada, meu bem. Sim, talvez ele seja mesmo um pavoroso demônio egoísta e
mesquinho, apenas preocupado com seus prazeres
e bem estar. Mas, ainda assim, o que o diferencia
de nós humanos? Esse seu quase‑namorado mesmo, o que fez por você? Oberon ao menos nos deu
a chance de ver algo que jamais sonhamos existir,
e a mim dará a oportunidade de viver... Sabe, Regina, cada vez mais acho que o Bem e o Mal são faces
da mesma moeda. As faces do Bem e do Mal se
entrecruzam de tal maneira que não nos é possível
separá‑las como Cristo queria que fizéssemos com
o joio e o trigo. Acho que é isso, meu bem.
Raquel abraça Regina com força. A mãe
de Estela sente todo o calor que emana da outra
agora.
— Apenas mais uma coisa, querida Regina. Você tem que aprender que merece ser tratada
como rainha. Lembre‑se disso, no futuro.
Regina acena que sim e, depois de olhar
uma última vez para Raquel, sem uma palavra,
toma Estela pela mão e parte.

—E

ntão, mamãe? Vamos?
Estela caminha em direção à mãe,
prostrada em frente à janela aberta da vazia casa, do
vazio terceiro andar, do vazio edifício. Elas chegaram
há quase uma hora da terra que Estela batizou de A
Outra Margem e a filha ainda não conseguiu da mãe
qualquer resposta além de um «ãh».
— Mamãe!
— Sim, Estela? Eu... estava pensando... Era
aqui que ele ficava, não é? Possivelmente nos viu
chegando por essa janela no dia em que nos mudamos.

— Acho que sim, mamãe. — responde Estela — Mas então, como fazemos?
— E você sabe no que eu estava pensando?
— interrompe‑a Regina — Naquilo que Raquel me
disse... de como devemos ser tratadas, nós, mulheres. Sabe, meu nome, em algum idioma, quer dizer
rainha...
— Sei, sei. — diz Estela sem paciência —
Mas e aí? A senhora já decidiu ou não?
— Decidir? O quê?
— A senhora não se lembra? Falou, pouco
antes de deixarmos a Outra Margem que logo que
chegássemos aqui íamos destruir o quadro. Não só
esse aqui, enorme, mas todos. Íamos jogar tudo no
fogo e ponto final.
— Ponto final? Eu disse isso?
— Claro que disse, mamãe! Nossa, você
está esquecida mesmo! São essas viagens que mexem com a gente, parece que para ir de lá para cá e
de cá para lá é preciso sempre morrer para depois
renascer!
Regina deixa o seu lugar e se encaminha
para perto da filha. Ao seu lado, ela observa a
imensa pintura, onde, agora, uma mulher ao longe
caminha de mãos dadas com uma menina, rumo à
grande fogueira no centro do bosque. Lá, Oberon,
deve estar a esperá‑las, para a festa...
— Não, Estela.
— O quê a senhora falou, mamãe?
Regina abre um sorriso diferente de todos
os que ela já esboçou. Seus olhos brilham como
sua coroa talvez brilhasse, se ela tivesse uma coroa.
Ela diz, assim:
— Eu disse que nós não vamos destruir
nada, meu bem. Não ainda. BANG!

Wolmyr Aimberê Alcantara Filho nasceu
em 1978, no Espírito Santo, Brasil,
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estudos literários pela UFES (Universidade
Federal do Espírito Santo). Gosta de
literatura, cinema e banda desenhada (HQs).
Na internet, participa da lista
«Oficina de Escritores», escrevendo e
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A Encomenda

[ficção]

Inês Botelho

«Não me posso mover.
Tal como a tinta, apenas estico, seco e estalo.
Virá o dia em que serei livre. Mas quando?»

O

Sol aquece-me as roupas, abafa-me e faz-me
transpirar. Numa mão seguro as telas e a pasta das tintas, na outra o cavalete. A minha sombra
projecta-se, deslocada, contra a porta imaculadamente pintada de branco. Há algo de ridículo e
incómodo nesta minha posição estática, defronte
da entrada principal do casarão.
Uma criadita abre-me a porta, analisa-me,
num gesto rápido e escondido, aperfeiçoado pelo
tempo, e faz-me entrar. Sigo-lhe os passos, o
bambolear das ancas, o menear das coxas. Aquele caminhar, inocentemente provocador, flui-lhe
com naturalidade, sem malícia. Aborreço-me da
sua figura insignificante, da sua existência ordinária e simples. Podia girar um pouco a cabeça,
insinuar um sorriso, uma intenção… Mas ela não
me olha; continua a guiar-me pelas entranhas do
casarão, afundada no seu uniforme azul com rendas brancas, transpirando apenas um ténue rasgo
de personalidade. Abandono-a à sua pequenez e
dedico-me a observar a casa.
A luz é abafada por pesados cortinados de
veludo, os corredores são escuros e lúgubres. Por
todo o lado há mesas e estantes pejadas de quinquilharia. As flores brotam das jarras em suaves
manchas coloridas, ocultas por uma luminosidade
de um cinzento-azulado. O ambiente tem algo de
decadente, é quase irreal e opressivo; como se a
casa estivesse submersa nas profundezas frias do
mar.
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A criadita entreabre uma das portas à nossa
esquerda. Pela frincha escorre a luz viva e esbranquiçada do Sol matinal.
-- Por favor, se quiser ter a amabilidade…
– abre um pouco mais a porta, apenas o suficiente
para eu conseguir passar. – A Senhora virá já ter
consigo.
Resmungo um monossílabo indecifrável.
Sou incapaz de ser agradável, de obedecer às regras mais básicas da boa educação. Acontece-me
sempre que sou coagido a participar numa situação que não me agrada, quando estou contrariado.
Transponho a porta, vislumbro a pequena
vénia da rapariga, o seu escorreito flectir dos joelhos, ouço o som da porta a ser fechada. A rigidez
desprende-se-me do corpo, abandona-me ao meu
mau feitio. Num instante, lanço os olhos pela sala
solarenga, pelos sofás de brocados, janelas altas,
mesinhas envernizadas, e começo a montar o cavalete.
Irrita-me este trabalho, desprezo a minha
condição de artista pobre. Como urge a necessidade de arranjar um patrono rico, de preferência um
pouco azémola. Detesto a rotina corriqueira dos
trabalhos encomendados, dos retratos das florzinhas abastadas da sociedade. Não sou artista para
lhes pintar a beleza que não possuem, a graça que
inventam, ou os ataques que simulam. Abomino
essas minhas obras. Não têm vida, são estáticas e

podres. Quero pintar o que me arrebate a alma, o
que se insurge no meu ser, o que me inunda. Só
isso é arte. Os que dizem o contrário venderam-se
ao dinheiro e aos confortos da sociedade.
Posso adivinhar a florzinha deste trabalho.
Vejo-a já sentada num dos sofás, sepultada por
entre os almofadões de seda. O vestido escarlate
empolga-lhe a formosura com que não nasceu, os
ombros esqueléticos são projectados através das
alças do corpete, as mãos suadas pousam indecisas nas saias do vestido, os lábios pintados de
vermelho esboçam um esgar, as pestanas batem
sobre uns olhos esbugalhados, o nariz é ligeiramente torto e gordo. Terei de lhe suavizar os traços, de acrescentar alguma doçura ao sorriso, de
lhe arredondar as formas ossudas.
Coloco uma das telas no cavalete, abro a
pasta das tintas, preparo-me para o pesadelo que
aí virá. E então ela entra; num runrum de sedas
pretas e brancas.

R

endo-me à elegância da sua personalidade, à
vivacidade do seu olhar, ao seu sorriso delicado. Não há nada nela de exagerado ou forçado.
Obedece com delicadeza aos meus caprichos de
pintor, as suas conversas são inteligentes e distintas, a sua voz firme e melodiosa. Sei de cor os
seus traços e gestos. Acordo de noite com a memória do suave arquear fogoso dos seus lábios.
Conheço o lento trejeito com que ergue o rosto
como se o tivesse visto desde sempre. E, contudo,
observo-a a cada instante. Consome-me o receio
de perder qualquer pormenor do seu ser fenomenal, de me ter escapado um detalhe subtil. Quero
retratá-la em toda a sua essência, em todo o seu
esplendor de mulher.
Dedico-me como um crente ao quadro. Pinto
num estado febril, elevado, a técnica e intuição
combinadas numa total perfeição. Os pincéis movem-se nas minhas mãos guiados por algo que não
consigo definir. Sei que o quadro será belíssimo,
deslumbrante, incomparável. Sinto que me movo
nas esferas mais altas da arte. Já não respiro só ar.
Respiro tudo o que emana dela, respiro as obras
de todos os artistas. Vivo para este quadro, para

o tornar inverosimilmente perfeito. Quero que ela
me ame. Preciso que ela se apaixone pela minha
pintura que o seu ser se encha dela e que jamais a
esqueça. Ela imortalizar-me-á, e eu a ela.
À noite, nos bares escondidos da cidade, na
obscuridade das suas salas, oculto pelo bruxulear
das velas, confesso aos amigos os meus desejos
indizíveis, as minhas loucas aspirações. E, por
entre copos, poesia e tertúlias, eles ouvem e riem.
No ar fica o aroma de uma ideia insana.
O nosso querido amigo quer fazer o quadro
perfeito, prender a alma da rapariga entre a tinta.
É um grito solto, irreflectido, bêbado. Tem
o perfume quente e forte dos prazeres dementes.
Insinua-se-me pelo corpo, aloja-se-me nas vísceras, cresce e corrompe-me. Ergo o copo, hesito.
Começo a sentir a mudança, a perda da inocência
e o meu lento renascer. Apercebo a minha passividade, a minha aceitação indolente. Compreendo
que, de forma inconfessável, o processo me agrada. Levanto um pouco mais o copo, num brinde
silencioso. Assim seja.
De manhã, acordo renovado. Sei que a ideia
sempre me pertenceu. Tomei consciência dela
num bar decrépito, é tudo. E como é bela a minha
ideia, como é ousada! Talvez não seja executável;
algo me diz que é um pouco monstruosa. Mas porquê? Que sabe a consciência de um pensamento
antiquado sobre algo tão transformador como a
minha ideia? Captarei a alma da minha revelação,
passá-la-ei para a tela, perpetuá-la-ei pela eternidade. Uma obra de arte tem essa capacidade; é
legítimo que a tenha. Nada impedirá que a minha deslumbrante flor conserve a sua alma. Não
lha retirarei. O quadro apenas a ilustrará. Ela e o
quadro serão como um único ser, indissociáveis e
complementares. O mundo jamais os esquecerá.
E eu serei o autor dessa obra magnífica.
Sim, farei o quadro perfeito, tão perfeito que
até a alma do modelo será retratada. Tenho a certeza de que conseguirei. Possuo o engenho e talento necessários.
Libertei-me da inocência e agora vejo claramente.
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O

s tons sobrepõem-se, as pinceladas soltam-se-me dos braços, o retrato compõe-se. Não
pinto a sala como fundo, é demasiado banal, excessivamente mundana. Escolho antes uma combinação de cores, harmonizo-as numa amálgama
incaracterística, numa envolvência abstracta que
realça a beleza da mulher que posa para mim. Em
breve, muito em breve. O pincel desliza pela tela,
as tonalidades unem-se, os pormenores ligam-se.
Muito em breve. Assino o nome a um canto, visível e discreto. Falta apenas um detalhe, apenas
um último retoque e o quadro ficará pronto.
Endireito-me, sustenho a respiração, conservo o pincel preso entre os dedos. Aguardo expectante o meu próprio gesto. Um leve menear da
cabeça e ela encara-me, os seus lábios oferecem-me um sorriso gentil. Avanço o braço, o pincel
toca a tela, desenha o derradeiro traço.
É o quadro perfeito. Por entre a tinta, ela sorri-me já, em antecipação. Os tons pulsam de vida,
as formas incendeiam o olhar.
-- Está pronto. Quer ver?
Não ouço a resposta. Lá fora os pássaros
chilreiam os seus cânticos. Demoro-me numa
contemplação extasiada do meu trabalho; tão sublime, tão magnífico. O Sol doura a tarde.
Por fim, desprendo o olhar da tela, abandono
um pouco o seu encanto. Preciso de beber a expressão maravilhosa da mulher que está sentada à
minha frente. Atrevo-me a esboçar-lhe um sorriso, e o horror petrifica-me.
Ela fita-me com olhos baços, rosto vazio, a
cabeça pateticamente descaída para a frente, os
braços frouxos. Tem o medonho ar de uma grande e desajeitada boneca. A sua figura aterroriza-me, tinge e gela de lúgubres cinzas a beleza que
outrora a cena possuíra.
Os meus joelhos articulam-se, as minhas
pernas movem-se e conduzem-me ao sofá. Não
sei o que faço, desconheço porque ajo. Um instinto macabro leva-me a tocar-lhe. Está quente e
mole. Recuo assustado até à segurança do quadro,
fixo o olhar na mulher que pintei. O seu sorriso
convida-me, guia-me os passos.
Arrumo as tintas, desmonto o cavalete, pego
revista BANG! [ 79 ]

em tudo, e fugimos pelas ruas da cidade. Para trás
fica um corpo flácido e oco.

R

efugiámo-nos num velho armazém. Talvez
nos procurem. É provável que já tenham encontrado aquela carcaça biológica, aquele reflexo
de uma formosura em tempos pungente. É natural
que as ruas se tenham enchido de gente que perscruta os becos na vã esperança de nos encontrar.
Talvez não tarde a que a polícia escancare a porta
deste armazém. Não interessa, não tem qualquer
importância. Estamos juntos e ela ama-me. Sim,
ama-me. É por isso que me indica o que fazer, é
por isso que jamais me abandonará. O meu amor
encantou-se da minha arte, entregou-se nos meus
braços e ofereceu-me a nobre demência de um
sentimento incompreendido.
Sento-me à sua frente, as suas feições falamme de uma melodia silenciosa, de uma música
indizível. Enleio-me no seu canto, nos gráceis
primores do seu adorável ser. A cadência do discurso é fresca e calma, brota-lhe com suavidade,
flutua devagar, arrasta-se em longas notas, perde-se na escuridão do armazém, no vazio do ar,
roça os cantos poeirentos, acomoda-se lá. Aos
poucos, ganha a lassidão da monotonia, torna-se
repetitiva, vulgar, aparvalhada. É desinteressante e parada, reflecte constantemente o que já vi
e conheço. A sua figura brinda-me apenas com
os mesmos trejeitos, as mesmas cores e sorrisos.
Não tem nada de novo. A sua condição estática
cansa-me. De nada lhe serve a alma do modelo.
A tinta prendeu-a e não a deixa transpirar. É uma
imagem detestável.
Acomete-me a vergonha e a consciência.
Percebo o meu erro, prostro-me aos pés do retrato,
implorando perdão. Lamento a minha pouca fé, a
minha inconstância humana. Não sou merecedor
da dádiva que me foi concedida. Sou ignorante e
tolo, vivo num mundo insensível e palpável. Não
posso escutar mais a voz angelical daquela alma.
Não sou ainda digno; este mundo não é apropriado para Ela.
Só então a ideia começa a invadir-me. Lenta,
sinuosa, infiltra-se pelos poros, percorre as veias

e artérias, impõe-se em todas as partículas. Preenche-me, molda-se ao meu corpo. Furtiva, cheia
como a noite, faz-me compreender. Terei de ser
carvão, tinta e tela para falar com a minha amada.
Só poderei falar com Ela se ascender à sua condição. Abandonarei os ossos, a carne, e serei Arte.
Pintarei apenas mais uma vez; farei o meu retrato,
tão perfeito quanto o dela, e prenderei a minha
alma entre a tinta.
Relembro tudo o que fiz para o quadro encomendado, tento recordar cada pormenor, o preciso instante em que a alma passou do corpo para a
pintura. Necessito de entender o processo. Nada
pode falhar. Estarei sozinho, ninguém acabará o
retrato por mim. Não possuo um espelho ou qualquer superfície polida em que me possa observar,
mas não careço desse artefacto. Conheço-me; há
muito que memorizei as minhas faces e poses.
Antes de concluir o trabalho tenho de o assinar. É
imprescindível. Será um quadro grandioso. Quando nos encontrarem, pasmarão ante a nossa imponência. Jamais nos esquecerão. Perfeito, tudo
tem de ser perfeito. Estou agarrado a esta palavra,
ao seu mais elevado significado. Ela encerra todos os meus propósitos, far-me-á realizar todos
os meus sonhos. Por ela alcançarei todos os meus
objectivos.
Pinto. A visão d’Ela encoraja-me. Crio os
contornos, o fundo, as nuances de tons. Vejo-me
a aparecer por entre as pinceladas. Sei como devo
fazer a iluminação, que cores usar, que intenção
deixar transparecer ao observador. Ponho no quadro tudo o que sou, paixão e loucura, génio e podridão. Não escondo nada. Pinto, pinto sem parar.
Não espero sequer, avanço num impulso sôfrego,
completo-o.
Está pronto. E é perfeito.

A

inda estranho a sensação de estar agarrado à
tinta, de quase ser tinta.
Fiquei preso, vivo ao sabor dos caprichos do tempo e da lenta degradação que ele dita. Como é
terrível! Que castigo recebi pelos meus crimes!
E de nada me adianta lamentar os meus actos; o
remorso, o arrependimento não me salvarão. Am-

bicionei a eternidade e foi o que recebi. Gostava
agora de não ter perdido a inocência, mas não há
mais nada que possa fazer. Estou condenado a viver a existência do meu retrato.
Os meus quadros perduraram como a obra
de um pintor louco. Causam assombro, estranheza e uma réstia de encanto a quem os vê. Não fui
esquecido, mas também não sou amado.
O retrato da minha musa é exibido lado a
lado com o meu. Duas faces da mesma moeda,
opostas e antagónicas, que nunca se olham, que
jamais se falam. Não a ouço, não voltei a ouvi-la.
Ainda a idealizo, sei como era única e surpreendente, mas já não a venero, já não a divinizo. A
prisão de tinta e carvão trouxe-me, pelo menos,
algo de bom: esbateu-me a insanidade.
Não me posso mover. Tal como a tinta, apenas estico, seco e estalo. Virá o dia em que serei
livre. Mas quando? BANG!
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Shoah

[ficção]

Miguel Garcia
«Não façam perguntas, aceitem a verdade
e planeiem pensamentos para a vossa eterna morte.»

C

aro leitor, ao longo desta narrativa irá certamente questionar-se sobre a minha identidade, mas posso adiantar-lhe que não interessa
para este caso quem sou, nem lhe interessam os
nomes das pessoas de que vou falar, o que realmente merece a vossa atenção, são as «histórias»
que vos vou contar, que são de absoluta, imune
e incontestável veracidade. Nem irei responder à
vossa questão final «Como é que sabe essas coisas?», mas isso fará parte das questões não respondidas que vos acompanhará para sempre.
Auschwitz-Birkenau, Polónia, 17 de Fevereiro 1942, à minha frente estão umas largas centenas de judeus enfileirados, quase nus e desnutridos, tentam-se aquecer com o bafejar vaporoso
e quente das suas bocas famintas. Os seus corpos
tremem em sintonia, regelados olham uns para os
outros em busca de algum conforto.
Aguardam, inconscientes do seu destino,
que lhes dêem ordens. Os seus olhares difusos e
tristes denunciam o medo que os assola, temerosos do seu futuro rezam em sussurros... os soldados riem-se e atiram-lhes bolas de neve. A simples visão em redor, permite-lhes temer pela vida,
à sua volta jazem dezenas mortos espalhados em
montes. Os olhos tristes e saídos dos rostos magros, pingam lágrimas que gelam nas faces sem
expressão dos condenados.
Os soldados alemães rondam o reprimido exército de esqueletos vivos, olhando-os como
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se fossem um rebanho prestes a ir para o matadouro. Alguns dos nazis vão encaminhando os
prisioneiros para uns armazéns, que se encontram distribuídos de forma simétrica e cobrem
grande parte do terreno do campo. Mal sabem
os pobres que caminham para uma das câmara
de gás de Auschwitz. Ironicamente, alguns pensando estarem simplesmente a trabalhar, não se
apercebem que carregam nas mãos, a sua própria
morte. Vários judeus transportam, em carrinhos
de mão, bidões de Zyklon B, o gás venenoso, com
sete quilos deste produto consegue-se matar 1500
pessoas em cerca de doze minutos. Sem dúvida
que foi umas das principais ferramentas utilizadas pelos nazis, para levar a cabo o Genocídio, a
«Solução Final».
Seguindo um grupo de judeus:
Entrámos num desses armazéns, os condenados levam nas mãos um sabão, mais parece pedra, que foi distribuído cá fora. Os pobres
ignorantes, ingenuamente, empurram-se ansiosos pelo banho, e entram para uma câmara escura. De repente as luzes acendem-se e em coro
soltam um «Ahhh» de espanto alegria, por vezes
a felicidade é uma coisa efémera. Um conjunto de
chuveiros suspensos decora o tecto por cima dos
corpos vitimados pela fome. Felizes, gozam sem
saber, os últimos minutos das suas vidas.
Os chuveiros abrem-se, os judeus desfrutam de um banho colectivo, alegre e descontraí-

do. Depois de tudo pelo que passaram, um banho
ainda que de água fria, com um sabão duro e sem
privacidade, é um bom motivo de alegria.
Quase ninguém, acho que até mesmo ninguém, reparou nas pequenas saídas de ar que enfeitavam as paredes. As torneiras fecham-se, fim
do banho, um «ohh» assolador percorre toda a
sala, para todos foi o último som que produziram
e o último que ouviram. Atónitos com a ausência
de soldados, os homens fitam-se sem pronunciar
uma palavra, ouve-se apenas o eco das gotas que
caiem nas poças de água.
O gás venenoso já estava a ser inalado, e
pouco faltava para sortir o efeito desejado.
É aqui que deixo de ser responsável pela
vossa credibilidade em mim, mas garanto-vos
que a vossa desconfiança será absurda.
Colocando-me na pele de um judeu, ou
representando o seu ser:
Estou neste pavilhão gelado sem saber o
que me espera, após um banho, com direito a sabonete e tudo, julgo-me incapaz de imaginar o meu
futuro.
Começo a sentir-me cansado, o corpo enrijece, a escuridão rodeia-me. De repente é como se
esta câmara tivesse atingido temperaturas negativas, tudo fica estático, todos parecem pedra, e até
mesmo eu estou fixo à imobilidade física. Não consigo falar, e a única coisa que ouço é o meu próprio
pensamento. Só tenho um ângulo de visão, à minha frente rostos esquálidos e petrificados sofrem a
mesma paralisia.
Mantenho ainda a minha lucidez, (julgo
eu), e o meu raciocínio presente, embora aterrorizado com tão grande anormalidade espacial, tenho a noção do tempo, e sei que já se passou muito
tempo desde que aqui estou nesta posição rígida,
muda e desprovida de qualquer vivacidade.

«M

udando de judeu», e recuando um pouco no tempo:
Estamos a ser brindados com um banho,
depois dos Guetos e dos vagões do comboio, finalmente somos tratados como gente.

A água começa a correr com menos pressão
e num segundo, deixa mesmo de pingar, «oh...».
Olhamos uns para os outros, estupefactos e quase
que atormentados.
Um arrepio nos pés e que me sobe pelo corpo acima, sinto alfinetadas na cabeça como se me
espetassem pequenas agulhas de gelo.
Começo a sentir a minha respiração, lentamente, a ficar estável e quase inexistente, até que
de súbito pára. Como uma estátua, muda, imóvel
e morta, a única coisa que ainda persiste é a visão
e a razão, que cada vez mais fica numa confusa
espiral.
Apercebendo-me da duração desta paragem temporal, começo a contar o tempo...
...Embora pareça loucura, conto 60 conjuntos de 60 segundos, e que mais pareceram uma
eternidade. Mais de uma hora a olhar para as mesmas costas, severamente queimadas por ferros, pobre homem torturado pelas garras nazis.

S

eria uma perda de tempo contemplar a visão
pessoal dos cinquenta homens, encarcerados
na câmara de gás.
Recuando sensivelmente uma hora e
voltando ao exterior, vemos vinte soldados com
máscaras de protecção e que transportam uma
grande carroça para a porta da câmara de gás.
As luzes voltam a acender, até hoje não
consegui esquecer, cinquenta homens deitados
pelo chão molhado, alguns chuveiros ainda pingam, pequenas pocinhas no meio dos corpos vão
soltando um «plim», que se funde com a respiração dos soldados, que com as máscaras parece
mal ventilada.
Ali todos estendidos, mortos. Cometeram
todos o mesmo crime: Não nasceram arianos.
Poderia continuar a intercalar-me na visão dos dois judeus mencionados, mas para quê?
Assim como um homem que é atropelado, é assassinado, atira-se de um prédio, resumindo, qualquer pessoa que morre fica morta, isso é
certo, mas digo-vos eu, e também é licitamente
certo, que é para vós desconhecido o significado
de estar morto. É não mais do que a última visão,
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antes de morrer, ampliada na infinidade, é uma
fotografia perpétua, é uma prisão física para todo
sempre, resignados a pensar eternamente. Por
exemplo o judeu ainda estará agora a contar os
segundos? Ou estará a analisar melhor as costas
do judeu à sua frente?
«Quem sou eu?». Não sou Deus, garanto-vos. Esse anda agora a brincar com os dados cronológicos, com as ampulhetas de cada ser, com o
relógio biológico de cada um de nós.
Não façam perguntas, aceitem a verdade e
planeiem pensamentos para a vossa eterna morte.
Eu... de tanto pesquisar manuscritos em
papiro, relevos pré-históricos, inscrições da civilização Maia e Azteca, de ler os anais de grandes
pensadores, mais de mil vezes cada um, fiquei
cego. Tendo assim pela frente, toda uma eternidade no breu absoluto. BANG!

Miguel Garcia nasceu em Lisboa em 1988.
Durante o dia frequenta o segundo
ano de informática na Faculdade de
Ciências de Lisboa, e à noite, na Univer‑
sidade de Arkham dedica-se ao estudo do
terrível Necronomicon. É um consumidor
inveterado de filmes e livros, com preferên‑
cia os de Horror e FC. Tem como principais
influências H.P Lovecraft, Arthur Conan
Doyle e Edgar Allan Poe. No seu blog,
www.chicago1900.blogspot.com,
Miguel publica as suas opiniões: os livros
que lê, os filmes que vê e alguns contos de
horror, fruto dos seus inspiradores
pesadelos. BANG!
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5 Estrelas

David Soares
recomenda “Grendel”
Race d’Abel, voici ta honte:
le fer est vaincu par l’épieu!
Race de Cain, au ciel monte
et sur la terre jette Dieu!
Charles Baudelaire,
“Abel et Caïn”, Les Fleurs du Mal

E

xiste uma escuridão dentro de nós e ignorá‑la
é perigoso.
Alguns de nós, numa abordagem pouco
subtil, destilam‑na no ginásio entre as horas passadas no escritório e a chegada a casa; outros, mais
preguiçosos, preferem instrumentalizá‑la como
matéria‑prima para os romances de horror que
escrevem sentados no sofá. Ainda existem outros
que, sem estofo para o desporto ou para talento para a escrita, acabam por explodir de raiva e
tornar‑se supernovas em programas como Casos
de Polícia. Fúria – Frustração – Dentadas agudas
dadas pelo nosso anjo mau que sangram e sujam
a existência.
O romance Grendel, de John Gardner, é sobre um desses verdadeiros rebeldes camusianos; um
espécime da raça de Caim. Mau como as cobras.
Li Grendel há alguns anos e o livro tornou‑se, de imediato, num dos títulos preferidos da
minha biblioteca. Nessa altura, andava a ler bastante filosofia e fiquei surpreendido por encontrar
um autor de ficção capaz de usar a filosofia para
contar uma história. No mínimo, Grendel observa
de uma maneira filosófica o poema épico Beowulf,
cuja estrutura persegue para efeitos de comentário.
Sinceramente, estou‑me nas tintas para Beowulf:
Grendel é muito melhor!

Existe uma inversão de papéis entre as duas
narrativas: em Beowulf, o herói homónimo morre
após uma contenda final com um dragão, mas em
Grendel é o vilão titular que falece no fim. No romance que John Gardner criou o inimigo de Beowulf é um monstro ateu que se diverte com a danação. Na verdade, não é nenhum inimigo: é um
amigo! Um amigo do Homem porque é através da
sua monstruosidade que o ser humano se define: se
esclarece. Os humanistas medievais desenvolveram
o conceito do “espelho”. Já alguma vez viram uma
tela ou uma escultura com uma figura feminina a
olhar embevecida para um espelho? Não se trata de
uma representação da vaidade, mas de uma alegoria da Consciência. Era isto que Nietzsche tinha
em mente quando escreveu em Para Além do Bem
e do Mal que se olharmos para o Abismo, o Abismo também olhará para nós: ou seja, o Abismo é
apenas um espelho – Mau como as cobras!... Existe
uma escuridão dentro de nós e ignorá‑la é perigoso.
Existem poucos heróis e vilões na literatura que possuam a lucidez do Grendel gardneriano.
Nem sequer o insensível Meursault de O Estrangeiro, de Albert Camus, ou o homicida Jean‑Baptiste
Grenouille de O Perfume, de Patrick Süskind, autênticos rebeldes (porque impenetráveis) podem
ambicionar a perspectiva de Grendel. Existem
paralelos com algumas personagens/fantoches de
William Burroughs, mas aqueles que mais se lhe
assemelham são os anti‑heróis imaginados pelo
cineasta David Cronenberg (a versão cinemática
de Burroughs): personagens danadas como Max
Renn ou Seth Brundle, vítimas de si próprias, que
perderam o medo e sentem um fascínio quase sexual pelo destino terrível que as espera. Mais que
assistirem, passivas, à deterioração do corpo e da
mente, elas racionalizam o processo degenerativo: elas divertem‑se! E enquanto ‘serial‑killer’, os
monólogos interiores de Grendel são muito mais
chocantes – e honestos – que os de Dexter Morgan
acreditem...
Grendel é obsceno, divertido, inteligente.
Um livro precioso que é perigoso ignorar (como as
vozes nas nossas cabeças). Escrevi no prefácio da

tradução portuguesa: «Talvez sejamos todos monstros amadores. Se sim, poderá ser essa a razão pela
qual sentimos tanto fascínio e repulsa pelos monstros profissionais: porque são melhores que nós!
Melhores a operar todos os trabalhinhos sujos que,
tantas vezes, somos apanhados em flagrante a fazer. Invejamo‑los porque quando a culpa ergue a
cabeça ser‑se monstro é a melhor desculpa.»
Ainda penso que aquilo que separa um
monstro profissional de um monstro amador é
mesmo isso: talento. «Les charmes de l’horreur
n’enivrent que les forts!»
Grendel é um virtuoso. BANG!

Grendel

John Gardner

O mais formidável monstro da literatura inglesa,
Grendel, o inimigo de Beowulf, conta a sua história...
No épico anglo-saxónico do século oitavo, Beowulf, o
herói do título, mata Grendel, o monstro meio humano
que à noite atacava a cidadela do rei Hrothgar. Quando a
ainda mais assustadora mãe de Grendel vem para o vingar,
Beowulf persegue-a até ao seu covil e mata-a também. Em
1971, o romancista americano John Gardner conquistou
merecida celebridade ao recontar estes eventos pelo ponto
de vista de Grendel. O resultado é um livro sensível, complexo, poético e profundamente humano.
“Um romance maravilhoso... simplesmente encantador;
divertido, inteligente... não há palavras para descrever este
pequeno tesouro!”
–Newsweek
Saida de Emergência / 2007
ISBN: 9789896370145
Preço: 16.91€
Na página da editora: 15.21€
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Bem-vindos
à Terra do Nunca!

[ficção]

João Barreiros

A divertida e corrosiva continuação
de FANTASCOM, publicado na Bang! nº3

É

já noite, lá fora as campinas desertificadas
ardem um pouco, num chamuscar discreto,
dando ao horizonte um daqueles toquezinhos esti‑
lísticos que lembram as fossas sépticas do Senhor
do Mal Altavar, um dos inúmeros e impenetráveis
tiranos que assombram Alarmia, a extraordinária
criação autoral do nosso laureado fantasista. No
interior da limusina híbrida, paga a preço de ouro
pela editora Clemência Press, Horácio Quiro‑
ga, suspira fundo, enfadado por esta concessão à
tecnologia, desvia os olhos dos seus companheiros
de percurso, raspa uma manchinha de gordura das
calças negras que em tempos foram imaculadas, e
concentra‑se na paisagem exterior onde positiva‑
mente não se passa nada de especial. Seguem logo
atrás dos autocarros sobreviventes à queda do Mó‑
dulo balístico no aeroporto da Ota. E na dianteira
desta fila fervorosa de fãs apinhados em meios
de transporte que impunemente poluem tudo em
volta com os escapes dos carburadores a úlha,
em alta aceleração, avançam os hovertanques das
IAs convidadas num rodopio de pó e lama, rumo
a Lisboa e à duvidosa glória da FANTASCOM.
Se barreiras existem a cortar a estrada, (barreiras
ali colocadas pelos eco‑terroristas, professores
desvitalizados, emigrantes étnicos ilegais) essas
são liminarmente varridas para o lado à força de
descargas electrostáticas, e disparos de fibra de
alumínio dos seguranças ciborgues. Assediados,
os manifestantes famélicos dispersam‑se em plena
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noite, braços levantados no ar, num choro inútil e
cobarde.
Aristides Solterno, sempre atento, retira do
frigorífico uma garrafinha de água pura e virginal
(directamente importada das neves eternas dos Hi‑
malaias) desrolha o selo de garantia e passa‑a para as
mãos de Horácio Quiroga, não sem antes lhe roçar a
extremidade do dedo mindinho pela articulação do
joelho numa carícia discreta que se pretende aciden‑
tal. Horácio aceita a garrafa, bebe uns quantos golos
viris, aclara a voz irritada pelas cinzas do Aeroporto,
e suspira fundo, numa nítida indicação (para quem
o conheça) que não pretende ser incomodado, que
está já a matutar no complexo argumento do seu
próximo romance.
Mas este aclarar de voz é mal interpretado
pela Doutora Catedrática Marília Perdita, sempre
ansiosa por recolher mais uns quantos mimos de
reflexões filosóficas a incluir nas suas crónicas
de leitura obrigatória a todos os seus mestrandos.
Ainda mal se recompôs do que ouviu dizer a res‑
peito da comparação entre este ramo da literatura,
tão sério, tão considerado a nível Académico, e o
fabrico de uma Pizza. Horácio Quiroga deveria
estar a produzir uma daquelas ironias profundas
capazes de induzir horas de reflexões semióticas.
Por isso, para preencher estes silêncios quase in‑
cómodos, debruça‑se na direcção do nosso autor e
pergunta‑lhe:
— Para quando a introdução de motores ca‑

talíticos, como os deste excelente veículo onde ora
viajamos, no seu universo de Alarmia?
Horácio Quiroga engasga‑se, cospe um
jacto da pura água Himalaica na direcção de uma
Nissa Valmundo quase catatónica, enrubesce, mes‑
mo ao seu lado Aristides Solterno abana a cabeça
devagarinho (com graça e jeito, não vá estragar a
minuciosa posição da melena que lhe escorre sobre
a testa), pois já sabe o que vai sair dali.
— Nunca! Ouviu bem? Nunca! Olhe bem
à sua volta, contemple este desgraçado país que a
alta tecnologia corrompeu. Para que querem os ha‑
bitantes de Alarmia motores catalíticos? Não têm já
máquinas a vapor? Recordo‑lhe que a isso fui obri‑
gado pela insistente pressão dos meus fãs. Mas basta
quanto basta. Que vai fazer agora Alarico sem belas
escravas a quem seduzir, belas escravas essas que
deixaram de retirar manualmente a água das cister‑
nas, precisamente por causa dessas repugnantes no‑
ras a vapor? Quando é que deixam de interferir na
minha criatividade? Não vos bastou eu ter introduzi‑
do a pólvora em Alarmia e assim ter estragado toda
a poesia viril de um combate corpo‑a‑corpo?
Ao escutar esta diatribe, Nissa Valmundo,
enroscada num dos cantos da limusina, emerge do
torpor onde mergulhou desde que deixaram o Aero‑
porto, e estremece de corpo e alma, ao imaginar uma
centena de corpos nus, musculosos e suados unidos
numa peleja até à morte. Mas ninguém lhe liga, cla‑
ro. Os restantes passageiros não estão ali para pres‑
tar culto ao corpinho arquejante de uma poetisa que
os urbano‑depressivos tanto apreciam. Existe no ar
reciclado da viatura uma suspeita de um outro tipo
de combate, desta feita verbal.
— Bom, — insiste a excelente catedrática
numa voz rouca, obviamente intimidada por esta
resposta tão masculina. — Mesmo assim, não con‑
corda que todas as sociedades têm necessariamente
de evoluir? Se formos a considerar os parâmetros de
uma obra de Fantasia numa perspectiva realista, di‑
ria mesmo dialéctica, o estimado autor não acha que
terá de haver transformação social, as descobertas
científicas propagam‑se...
— Eu quero lá saber das descobertas cien‑
tíficas, minha senhora! Em Alarmia, nunca! O sta‑

tus quo tem de permanecer tal qual está nos meus
próximos vinte volumes, ou o decurso da narrativa
corre o risco de perder coerência. A magia funciona
no meu universo! Os feiticeiros existem para trans‑
mitir mensagens à distância. Não queira a senhora
agora vir tirar‑lhes o pouco de trabalho que lhes res‑
ta, já que não precisam de deitar sortes para aspirar
as águas dos poços e cisternas... Olhe o desemprego
que isso iria provocar. Olhe as massas proletárias fa‑
mintas de ancinhos e foices erguidas a marcharem
rumo à capital. Repare no que aconteceu durante a
Revolução Industrial no nosso Universo! Quer que
o anátema do marxismo se imponha em Alarmia,
quer?
— Mas meu caro, — suspira Marília Perdi‑
ta, — eu só estava...
— Ah, que ideia interessante me ocorreu
mesmo agora! — Retalha a toque de foice Aris‑
tides Solterno, para desbloquear o impasse, para
preencher os vazios com outro tipo de conteúdos.
— Uma ideia para uma antologia de contos. Uma
antologia de histórias alternativas, capaz de com‑
petir em sumo e originalidade com as que foram
publicadas pela concorrência...Uhn? Que acham?
Não seria interessante convidar autores de outras
editoras a participarem no evento? Autores esses,
que o meu caro Horácio, aqui presente, poderia
controlar, dirigir, seleccionar, estimular com as
suas brilhantes ideias?
— Grumph! — Resmunga o laureado no
momento em que os pneus da limusina ressaltam
sobre um corpo estranho estendido a meio da es‑
trada. As rodas derrapam sobre um fluido derra‑
mado, a traseira do veículo sacode‑se um pouco,
inquieta, mas os servo‑sistemas de bordo lá conse‑
guem controlar a derrapagem eminente e a limusina
prossegue na peugada dos autocarros dos fãs, cujas
fagulhas dos escapes se conseguem notar perfeita‑
mente na fuliginosa distância.
— Sacanas dos profes desvitalizados... —
vocifera o motorista. — Sempre gostava de saber
para que lhes serve estenderem‑se no meio das es‑
tradas a armarem‑se em Gandhis? Por acaso acham
que vamos parar?
— Coitadinhos, são educadores desclassifi‑
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cados do ensino secundário... — murmura a Douto‑
ra catedrática já meio esquecida da polémica que ia
acendendo apenas há alguns segundos atrás. — Op‑
taram por um suicídio ético...temos de respeitar este
tipo de opções...
— ...uma antologia sobre Aeroportos al‑
ternativos, — insiste Aristides Solterno, perdido
na criação de mais um possível sucesso literário.
— Aeroportos montados noutros locais que não a
Ota, quiçá em Alcochete, como desejavam alguns
políticos? Uma ideia engraçada, original, estimu‑
lante, produtiva, não acham? E aqui o nosso esti‑
mado Horácio, além do prefácio, posfácio e notas
editoriais poderia também contribuir com um con‑
tinho só seu, para desse modo mostrar aos outros
participantes como é a verdadeira qualidade...
— Mas se eu já disse que só escrevo fan...
— começa Horácio, cansado de repetir o que já
tantas vezes defendeu...
— Ah! — Exclama a Catedrática. — Como
são musicais as variações sobre um tema...Diria
mesmo titilantes...Terminada a Fantascom conto
iniciar um novo atelier de escrita criativa entre os
meus formandos. Ah, caro Aristides, estimado Ho‑
rácio...Imaginem o que seria a literatura portuguesa
num outro universo, unh? Um universo onde a Fan‑
tasia estivesse relegada para um plano subalterno?
E que a verdadeira literatura defendida pelo corpo
académico dos meus colegas doutores, versasse...
bom, escutem, nos estados de alma? Nas relações
matrimoniais em crise?
Horácio Quiroga suspira, murmura baixinho
tirem‑me desta cena, mas percebe que de momento
mais vale dizer a tudo que sim, acenar aprovadora‑
mente com a cabeça, e depois, na intimidade da sua
fortaleza, escrever aquilo que lhe der na gana. De
qualquer modo o fim desta tortura, deste choque de
perfumes sedutores e feromonas de domínio, está
próximo do fim. A periferia de Lisboa aproxima‑se,
a limusina cruza as várias barreiras policiais, o chip
instalado no vidro frontal debita taxas e mais taxas
de acesso, acabam por cruzar os vinte autocarros dos
fãs aparcados à borda da estrada e rodeados por uma
hoste de inspectores, cães‑patrulha gnósticos, mas a
eles, que são VIPs ninguém os pára, como não pa‑
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raram os hovertanques que transportam os cilindros
dos autores estrangeiros convidados.
Ei‑los em Lisboa, absolutamente invisí‑
vel do outro lado das vidraças foscas da limusina.
Do outro lado ouvem‑se gritos abafados, gemidos
de chapas a bater umas contra as outras, apitos, es‑
trondos, sirenes e, lá no alto, o chuga‑chuga das pás
dos helicópteros de vigilância urbana. A suspensão
do veículo estremece sempre que as rodas passam
por um buraco a meio da rua, ou por uma qualquer
obstrução que o motorista não se deu ao trabalho de
contornar. Horácio em tempos frequentou a noite
desta Lisboa cálida e maternal, percorreu bares e dis‑
cotecas cercado pela massa de jovens fãs pré‑liceais
(fase lolita). Enfim, desvarios característicos de uma
juventude azougada e irrequieta. Agora, mais madu‑
ro e ponderado, há muito que decidiu que esta liber‑
tinagem pós‑moderna não era do seu gosto. Quem
lhe dera viver em Alarmia e percorrer as ruas empe‑
dradas à luz cálida dos archotes e aspirar o perfume
a fezes e urina emanados das valas sépticas que cor‑
rem, borbulhantes, ao centro das vielas. Suspira fun‑
do, prisioneiro de uma tecno‑realidade que conside‑
ra abjecta. A bexiga aperta‑lhe, sinal que não devia
ter bebido tanta água pura dos Himalaias. Enquanto
isso, o seu editor, Aristides, esfrega a pernoca roliça
e discreta contra a sua. No banco frontal, Nissa Val‑
mundo faz de conta que desmaiou. Tem a boquinha
aberta como um botão de rosa prestes a desabrochar,
os dentes brancos espreitam entre os lábios pintados
de negro, o rosto pálido e cadavérico característico
de quem se diz viver apenas das artes declamatórias,
mostra agora duas auréolas afogueadas. Um pouco
mais abaixo, as pernas entreabertas deixam ver uma
meia de rede onde faltam algumas malhas. Quanto à
doutora Marília Perdita, ainda não deixou de o olhar
com uma daquelas expressões fixas de desejo mal
contido. Ah, pensa o nosso estimado autor, que pas‑
sem os minutos que faltam até entrarem no Xeraton.
Ah, como vai ser bom deleitar‑me uma vez mais en‑
tre o número incontável de fãs expectantes.
E dado que já se encontram próximos dos
routers cravados nas falésias dos prédios, os senso‑
res wifi da viatura detectam as primeiras emissões
de dados e as janelas iluminam‑se com imagens

doutros tempos e lugares. Os olhos de Horácio Qui‑
roga são fustigados por memes de propaganda polí‑
tica onde se exige respeito ao Estado e à Nação por
quem o presente PM tanto batalhou. Do outro lado
da janela virtual Lisboa alumia‑se como se fosse um
dia de Verão. Até parece que a limusina desliza em
plena utopia consensual. Prédios de imaculada ar‑
quitectura, cobertos de flores, coexistem com par‑
ques atapetados de uma relva verde eléctrico. Lagos
cristalinos a fervilhar de vida animal estendem‑se
frente aos zigurates dos Ministérios da Cultura, Ar‑
tes e Ofícios. Lá no alto, no azul tridimensional do
céu, esvoaçam aves do paraíso, adejam enxames
de borboletas fruta‑cores e armadas de dirigíveis,
pintados de listas como os besouros, trocam entre
si ideogramas de reconhecimento fraternal. Será
esta a Lisboa futura. A Lisboa por quem todos so‑
nharam sonhos húmidos de desejo. Já não se ouvem
os gritos abafados dos manifestantes nocturnos. Os
sono‑dispersores da limusina lançam sobre os ouvi‑
dos dos passageiros ruídos brancos de paz, acalmia
e prazer. E aqui e ali, neste mundo de sonho, carta‑
zes publicitários desenham no céu anúncios à Fan‑
tascom, ao trigésimo quarto Congresso do Partido
Único e Equalitário, ao novo e bem sucedido plano
de Empatia Docente/Discente.
— Estamos a aproximar‑nos das rampas do
Parque de Estacionamento. — Explica o motorista
pelo inter‑comunicador. — Já estabeleci os proto‑
colos de acesso. Vamos aparcar no nível menos 10,
ao lado dos hovertanques dos convidados especiais,
que já chegaram em segurança.
— Óptimo, meu caro camarada assalariado.
— Comenta Aristides Solterno num súbito acesso
de complacência pelas classes desliteradas. — Siga
com cau...
E de súbito, as imagens das janelas apa‑
gam‑se por completo, e assim permanecem durante
alguns segundos, com os pixels a bruxulear, como
os proverbiais ecrãs de televisão focados num canal
vazio. Mas é por pouco tempo. O canal de noticias
culturais activa‑se, sobrepondo‑se ao que transmitia
imagens da Lisboa do Nunca. ULTIMA HORA!
SEÚL EM CHAMAS! MISSEIS NANOFÁGICOS
EM VECTOR DE APROXIMAÇÃO A BEIJING!

— Oh!Oh! — geme Aristides com o dedo a
pressionar o implante auricular.
Horácio endireita‑se no assento, a olhar de
través para um zigurate zaibatsu a afundar‑se num
lago de lava. Nissa Valmundo estremece, cerra fi‑
nalmente os joelhos, um contra o outro, e abraça‑se
à Doutora Catedrática como se ela não estivesse ali
para outra coisa.
— Como assim? — Quer saber Horácio,
sabendo de antemão os resultados de uma pergun‑
ta como esta. O clima no interior da limusina ficou
de súbito capaz de ser cortado à faca. Nos ecrãs das
janelas traços luminosos rasgam os céus do Império
do Meio.
— Ah, meu caro, meu caro...nem imagina
o horror...o horror... — Aristides que não perde uma
para se aproveitar da situação, crava as mãos trému‑
las no bíceps do nosso estimado escriba. — Estou
neste momento a receber, por via directa da nossa
agência literária, World Fantasy HereAndNow, no‑
tícias do estrangeiro...Seúl acabou de ser bombar‑
deada. A guerra dos Copyrights entrou na sua fase
crítica. Do zigurate da Global Zaibatsu Press apenas
restam cinzas. Agora percebo o desvario na sincro‑
nização dos Módulos balísticos. Existem razões de
sobra para que alguns tenham falhado o alvo. Os
controladores aéreos dispararam‑nos já sob a amea‑
ça de um ataque eminente. Não, meus amigos, infe‑
lizmente aquele que tombou no Parque de Estacio‑
namento do Aeroporto, não foi o único. Mais cinco
falharam Portugal e foram afundar‑se no Atlântico.
Dizem‑me agora que perdemos o Martin, o Drake,
o Norman. Ponto final no mundo de Gor e nos Sete
Reinos.
— Ai, a tragédia... — Exclama Marília en‑
quanto procura desembaraçar‑se do peso da cabeça
da Nissa Valmundo que entretanto se lhe descaiu
sobre o ombro. — O mundo da Fantasia está agora
mais pobre! Os bárbaros! Como se não lhes bastasse
fabricarem jóias da Dior, ainda queriam fazer cópias
gratuitas das Personalidades Artificiais?
— Tenha calma, minha senhora! — Insur‑
ge‑se Aristides enquanto limpa do rosto uma la‑
grimita rebelde. — Não podemos ter a certeza que
foram os Chineses ou os Coreanos do norte os res‑
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ponsáveis. Infelizmente Seúl retaliou sem pensar
duas vezes. E Beijing está neste instante...sim...des‑
culpem, neste preciso instante...sob uma chuva de
nanofagócitos...Toda a infosfera Oriental colapsou,
ou encontra‑se irremediavelmente condenada.
— E eu ralado, — resmunga Horácio, baixi‑
nho, enquanto a limusina continua a passar barreira
atrás de barreira, rumo aos níveis inferiores do Par‑
que de Estacionamento do Xeraton. — Menor será
a concorrência...
— Ah, meu caro amigo... — A voz de Aris‑
tides demonstra uma pontinha de irritação perante
tanta insensibilidade pelo fatal destino de outros au‑
tores, mesmo os que são virtuais. — Parece‑me que
não entendeu...As matrizes guardadas nos cofres da
Global Zaibatsu Press foram destruídas durante o
primeiro ataque. O que significa que desta vez os
nossos estimados fantasistas morreram a morte real.
Nunca mais vão voltar. As sequelas, tão aguardadas
pelo público internacional, vão ficar a meio...para
sempre inacabadas...
— Digo e repito, — insiste Horácio. — Me‑
nor será a...
— Como pode ser tão cruel? — Insurge‑se
Marília. — Já reparou que a minha investigação vai
ficar a meio? Que obras vou eu dar aos meus for‑
mandos no próximo ano? Não, oh céus, o mundo
literário está de luto!
A limusina trava, o motor desliga‑se, as por‑
tas destrancam‑se, as imagens da Cidade Interdita
a ser transformada numa pasta lamacenta semi di‑
gerida desaparecem das janelas. Chegaram, enfim.
Horácio descola‑se ao assento, afasta para o lado o
braço do seu editor, tropeça nas botinas estendidas a
todo o comprimento da poetisa desacordada, e por
um pouco não vai espalhar‑se ao comprido sobre o
pavimento húmido do parque. Felizmente recupera,
endireita‑se, ajuda a manter a porta aberta e, lem‑
brando‑se das regras elementares da boa educação,
estende os dedos suados para ajudar os seus contur‑
bados companheiros de viagem a abandonarem o
veículo.
Aristides Solterno é o primeiro a sair e a
aproveitar‑se do toque húmido desta mão tão ape‑
tecida. Marilia Perdita desenvencilha‑se do corpo
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trémulo de Nissa Valmundo, espreita para o exterior
— afinal este parque subterrâneo não passa de uma
caverna de cimento, assaz banal, com as paredes
cobertas por camadas de graffitis desenhados pelos
sem‑abrigo que em tempos ali conseguiram pernoi‑
tar até terem sido todos recolhidos por quem de direi‑
to e enviados para trabalhar nas minas de volfrâmio
— e é a segunda a poisar os pés no chão. Só Nissa
Valmundo permanece ainda no interior da limusi‑
na, alapardada sobre o banco. O motorista suspira
fundo, abandona a viatura, contorna‑a pela traseira,
debruça‑se para o interior da porta entreaberta, caça
um dos tornozelos da poetisa e puxa o corpo para o
exterior atirando‑o para os braços de Horácio Quiro‑
ga que por um pouco não a deixar tombar estatelada
no chão.
— Boa noite! — Despede‑se o fiel condu‑
tor, farto destes quatro passageiros e desejoso de
sair dali para fora de uma vez por todas. Pertence às
massas que sofrem de ilíteracia conceptual e por isso
não lhe interessa permanecer nem mais um segundo
que seja com gente cujo discurso lhe é totalmente
incompreensível.
Atrapalhado, com mais coisas em que pen‑
sar, pois ainda não deixou de receber comunicados
cada vez mais catastróficos através das lentes dos
óculos, Aristides Solterno dá ordens para que se faça
a transferência de fundos. Recepção feita, o motoris‑
ta acena que sim, aponta com um dedo na direcção
dos elevadores próximos, senta‑se aos comandos da
limusina e arranca num zumbido eléctrico que só
pode ser amigo do ambiente. As jantes da viatura es‑
tão sujas de lama, manchadas com pintinhas verme‑
lhas e pedacinhos de matéria encefálica do professor
suicidado, mas a verdade é que o preço da limpeza
e da desratização já foi incluído no orçamento do
aluguer.
— E agora? — Pergunta Horácio Quiroga
a sacudir o corpo inerte de Nissa Valmundo. — Im‑
portavam‑se de me dar uma ajudinha?
— Com certeza, meu caro...estamos cá para
isso! Ora vamos lá a acordar a pobrezinha! Olha,
minha querida, — murmura Aristides aos ouvidos
da poetisa. — Fique a menina sabendo que isto vai
doer mais a mim do que a si!

Após dois ou três tabefes bem aplicados,
Nissa volta à consciência. Mesmo assim as frágeis
perninhas tremem, periclitantes, incapazes de a sus‑
tentar. Aristides e Marília agarram‑na cada um pelo
seu braço e começam a arrastá‑la na direcção dos
elevadores. Horácio segue logo atrás a olhar em volta
com uma expressão arguta e desconfiada. No parque
deserto, a brilhar docemente na escuridão, os hover‑
tanques das PAs convidadas observam‑nos à sucapa,
com os olhinhos psicóticos dos canhões de fibra de
alumínio preparados para todas as eventualidades.
Mas os dísticos que os três trazem ao peito, com um
chip que os identifica como convidados especiais da
FANTASCOM, abrem todas as portas, pacificam
todas as inteligencias artificiais. Os tanques resol‑
vem ignorá‑los. Os elevadores escancaram‑se para
os deixarem entrar. Uma câmara digital vira‑se para
os receber. Um pequenino ecrã de plasma alumia‑se
com um Smile.
— Bem‑vindos à FANTASCOM, — excla‑
ma o elevador. — Sorriam, estão a ser filmados!
Horácio Quiroga suspira, procura afastar‑se
o mais possível do emaranhado dos seus companhei‑
ros, mas não pode, este é um dos elevadores VIP,
o que significa que é mais pequeno do que aqueles
que transportaram os cilindros das PAs até ao hall do
Xeraton. Aqui os passageiros são forçados a roça‑
rem‑se uns nos outros num clima de franca amizade
e camaradagem. Ai, ai, murmura Nissa Valmundo,
então minha filha, coragem, diz‑lhe Aristides, que
vou eu fazer, que vou eu fazer, exclama Marília Per‑
dita pois sabe que sem livros para ler, certamente
não terá alunos disponíveis no próximo ano acadé‑
mico.
— Não gosto de ser ignorada! — Adverte‑os
a IA do elevador. — Por favor falem comigo! Que
tal o recente opus da jovem Roxana Peres? Gosta‑
ram? Não acharam o tratamento da personagem se‑
cundária, Fértola Alamis, demasiado indulgente?
Mas em boa verdade ninguém quer saber de
conversas de elevador. Aristides sacode a cabeça e
informa o grupo que se perderam definitivamente
seis mil PAs de autores falecidos. A Portugal só che‑
garam as primeiras a serem lançadas pelas rampas
de Seúl, e mesmo essas já foram projectadas em de‑

sespero de causa, em pela fase de bombardeamento
viral da Global Zaibatsu Press. Todas as que espe‑
ravam na calha por uma janela de lançamento, fo‑
ram destruídas sem apelo nem agravo. As restantes,
dispersas um pouco por todo o mundo (mas poucas,
tão poucas, pois a maior parte estava destinada a fre‑
quentar a FANTASCOM) suicidaram‑se ou foram
assimiladas pelos sistemas canibais dos países não
alinhados. E já agora, o nosso PM tem um comu‑
nicado especial a fazer à Nação, prossegue Aristi‑
des com os olhos afogados pelas informações que
lhe escorrem dos óculos. Comunicado esse que será
feito durante a entrega do novo livro para o Plano
Nacional de Leitura. Na sala de conferencias nº 1 do
Xeraton. Daqui a dez minutos e já vamos atrasados,
deus do céu nos valha! Com a simpática ME pre‑
sente e mais uma turma de alunos excepcionais. Um
livro que é o seu, caro Horácio, uhn, a PATORRA
vai ser lida em todas as escolas...
— Ai vai? — Pergunta a IA do elevador, a
fazer de conta que está interessada.
— E eu vou ter de estar presente? — Suspira
Horácio, aterrado por ter de contactar de perto com
os governantes e turmas de jovens sobredotados.
— Claro, claro, é uma honra! — Insiste
Aristides. — E aqui a nossa querida Nissa deveria
ler mais uns parágrafos para deleite de todos os pre‑
sentes mas, no estado em que está, desconfio que
melhor será riscá‑la da agenda.
— Mas que mal fiz eu, para... — Protesta
Horácio, logo interrompido pela travagem súbita do
elevador.
— Chegámos! — Informa o Smile com uns
dentinhos aguçados a aparecerem‑lhe nos cantos da
boca. — Desamparem‑me a loja, snobes de merda.
Fiquem sabendo que as massas proletárias são bem
mais comunicativas do que vocês.
E as portas abrem‑se de par em par.
Ei‑los no Hall central em plena FANTAS‑
COM.

A

s portas abrem‑se e o grupo penetra num átrio
imenso cheio de estrondos, relâmpagos e hip‑
nogramas. No ar flamejam imagens de grifos, dra‑
gões, cocatrixes e manticoras. Jovens actores con‑
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vidados, presos por fios de fibra monomolecular,
há horas que esvoaçam lá no alto, montados em
vassouras, fintando as imagens virtuais, ou comba‑
tendo‑as entre explosões de papelotes panfletários.
Como não podia deixar de ser, Alarico Estilete não
se encontra entre eles. Alarico é um homem madu‑
ro, capaz de vencer todos os inimigos pela argúcia
do seu raciocínio, sem necessitar da ajuda da levita‑
ção sem motor aparente. Mais poupa o seu estimado
editor, Aristides Solterno que não tem de gastar eu‑
ros com este tipo de patéticas promoções. E como se
a saturação dos céus não bastasse, o átrio está cheio
de mesas atafulhadas de livros de papel, audiochips
para MPS7 e DVDs de alta‑definição. As capas
destes últimos são animadas por figurinhas tridi,
sempre a acenarem a quem passe perto delas, a ex‑
plicar a todos que o filme é um remake do remake,
inspirado no guião da obra original, obra essa que
decerto já não interessa ao menino Jesus. E junto às
mesas, bancadas, expositores, ecrãs translúcidos, os
vendedores tentam deitar a mão a quem passe perto
deles, e seduzir os eventuais clientes com um toque
feromónico de um bafo saturado de oxitocina, ou
por uma discreta picada de um hipnótico na cova
do braço. Atravessar toda esta parafernália é como
ficar perdido num labirinto saturado de perigos vá‑
rios. Durante este percurso, rumo à sala de audi‑
ências onde os espera o PM e a ME, acabam por
perder Nissa Valmundo, quiçá sugada por um grupo
de cripto‑góticos que julgaram ver nela um ícone
da perfeita e saudosa Mina. Aristides ainda olha em
volta, a ver se a recupera, mas uma barreira furiosa
de professores vestidos de negro e rosto cadavérico
pintado à mimo, acaba nesse momento de se inter‑
por entre ele e o marulhar de visitantes que infesta o
imenso átrio do Xeraton. Os docentes cerram filei‑
ras, apontam para os colares onde pipila a luzinha do
transceptor anímico, e sacodem cartazes onde mal
se consegue ler: NÂO À DESVITALIZAÇÃO DA
CLASSE DOCENTE! OS PROFESSORES TAM‑
BÉM SÂO SERES VIVOS!
— Mas que incómodo, meus caros ami‑
gos... — Resmunga Aristides, a olhar de soslaio para
a catedrática Marília Perdita que, precisamente por
ser catedrática, não se dá por achada. — Nós aqui a
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querer colaborar com a educação e a cultura, e estes
senhores a barrar‑nos a passagem por pura maldade
e desapego às mais elementares regras deontológi‑
cas!
Horácio Quiroga não quer saber se o ca‑
minho lhe foi vedado. A sua atenção acabou por se
fixar na capa sedutora do novo romance da jovem
autora Roxana Peres que infelizmente escreve para
a concorrência. O resumo da contra‑capa explica o
conteúdo da obra: “Este texto originalíssimo e pri‑
morosamente escrito por esta jovem autora de Fan‑
tasia, conta‑nos a emocionante história de Vanessa
Tolpec, peixeira na imensa cidade portuária de Lo‑
gorec. Após anos de infame escravatura, finalmente
descobre que de facto é a única herdeira do Reino,
cujo trono foi ocupado pelo Senhor do Mal, Fasta‑
gor. Aliada aos seus amigos e companheiros...”
Uma dor aguda na orelha direita faz o nosso
laureado autor deixar tombar o volume sobre a ban‑
cada onde aguardam muitos mais. Aristides, depois
de lhe ter dado este valente e salvador espenicão,
acabou agora mesmo de desembainhar a bengala
extensível e vai abrindo caminho à bastonada entre
as hostes de professores que continuam a declamar
contra a desvitalização compulsiva da classe docen‑
te. Liberto do clima sedutor que quase o obrigou a
comprar o romance de Roxana Peres, Horácio Qui‑
roga respira fundo, aliviado, passa sobre o corpo
trémulo de um profe que agora estremece no meio
do chão, com os circuitos do colar desvitalizante a
piscarem avisos laranja. Horácio pede‑lhe desculpas
porque é bem‑educado e não o quis pisar com inten‑
ções de mal‑fazer, e segue em frente, enfim liberto
de qualquer desejo consumista, na peugada do seu
Editor rumo ao Auditório 1, bem defendido pelos
seguranças do PM. Aqui não há docente que consiga
penetrar sem autorização.
O auditório está cheio de alunos, vestidos
com uniformes imaculados, as meninas de sainha
pregada e meias brancas, eles de casaquinho azul e
gravata às listas. Estão todos penteados, aprumados,
imóveis e calados. Estão todos com a boca aberta
a sorrir na direcção da mesa onde se encontram já
sentados o PM, a ME e os inevitáveis secretários de
Estado para a Educação. As bochechinhas da assis‑

tência, que variam na tonalidade cromática de uma
foto benaton politicamente correcta, reflectem a luz
ambiente como a superfície de uma maçã bem po‑
lida. O nosso Horácio Quiroga sofre um arrepio de
inexplicável angústia, mas não tem tempo para pen‑
sar em mais nada. Os circuitos da porta reconhece‑
ram o dístico que traz ao peito e deixaram‑no entrar
no sactum santorum, assim com também deixaram
entrar Aristides Solterno e Marília Perdita. Em coi‑
sa de poucos segundos dois oficiais de diligências,
explicam‑lhes os protocolos a seguir durante o pro‑
cesso de entrega:
— Editores e Catedráticos convidados, para
as cadeiras do fundo. Quanto ao senhor Horácio
Quiroda deve aproximar‑se da mesa, cumprimentar
discretamente o nosso PM com um aperto de mão
que não pode ser nem muito flácido nem muito vi‑
ril, nem muito prolongado. Bastam dois segundos.
E em seguida um beijinho à Sra. Ministra, smack,
smack, um em cada bochecha, e veja lá se não os
dá salivados. Para os Excelentíssimos secretários de
Estado, basta um aceno de cabeça. E depois deve
ficar calado até o nosso PM terminar o que tiver a di‑
zer. Em seguida o senhor declamará o seguinte, aqui
está um papelinho com o texto já escrito, porque não
se desejam improvisações. Trata‑se de um texto de
agradecimento e estimulo à leitura. Ao lê‑lo, deve
primeiro olhar para o rosto do nosso PM, depois
para o da Sra. Ministra e finalmente para os jovens
da audiência. Finda a prédica, distribuídos os livros,
tem cinco minutos para os autografar, mas isto só
depois da retirada das autoridades. Entendido?
— Mas eu... — Começa Horácio meio con‑
fuso.
O oficial de diligências, agastado por este
atraso, não lhe dá tempo para mais nada. Puxa‑o
por um braço na direcção do estrado, e ali, perante o
brilho dos holofotes e as micro‑câmaras da holotvê,
o nosso dilecto fantasista não pode fazer mais nada
senão cumprir o que lhe ordenaram. Como está V.
Exª, os meus respeitos Srª Ministra, os meus cum‑
primentos, senhores Secretários. Sobre a mesa e nas
bancadas ao lado do púlpito podem ver‑se pilhas e
pilhas da volumosa PATORRA, todas elas imacu‑
ladas, ainda a cheirar a tinta e a cola. O PM vira‑se

para a audiência de estudantes e esta acena em
uníssono, sempre com um sorriso rasgado a cortar
o brilho esplendoroso das bochechinhas polidas. E
debita o discurso. Fala sobre o estado da educação e
os níveis de leitura do país, que ainda não pararam
de crescer. E crescem graças ao dever patriótico de
autores como este Horácio Quiroga que entre nós se
encontra. Fala sobre a energia anímica que todos os
professores têm por dever contratual transferir para
as massas discentes. Fala sobre a Utopia que se avi‑
zinha em passinhos de lã. Fala sobre a construção
das Centrais de dessalinização distribuídas um pou‑
co por todo o país, destinadas a irrigar o deserto
interior do Alentejo. Fala sobre as torres habitacio‑
nais onde todos poderão um dia viver sem terem
de descer às ruas. Fala sobre uma Lisboa futura
onde a qualidade de vida se reflete nos seus inúme‑
ros parques, jardins e centros de lazer. Fala sobre
a impenetrabilidade da Fortaleza Europa e a Ar‑
mada Lusa, sempre vigilante, a patrulhar as costas
Algarvias em busca dos batelões atafulhados de
imigrantes ilegais. Fala um pouco sobre as forças
de bloqueio e como é triste ver‑se professores des‑
contentes a protestarem contra um serviço cívico
e patriótico ali mesmo a meio do átrio, numa Con‑
venção dedicada à cultura. E a talho de foice, com
uma expressão séria e contristada num rosto já de
si solene, lembra a todos a tragédia que assolou a
Coreia do Sul, o início da cruel e escusada guerra
dos Copyrights e o desaparecimento definitivo de
tantas e tantas PAs. Felizmente salvaram‑se cinco
que em boa hora poisaram em Portugal, cinco ex‑
celentes autores que logo pediram asilo político,
asilo esse que o governo decerto lhes vai conce‑
der. Termina enfim, virado para Horácio Quiroga,
e diz‑lhe que vai ler este seu novo livro logo que
tiver tempo, mas que a Srª Ministra já passou os
olhos pelas primeiras cem páginas e que apreciou
muito aquilo que leu. A Ministra acena que sim e
diz baixinho (para as câmaras de holotevê), que
o processo de desvi...peço desculpa, de Transfe‑
rência Harmónica, vai continuar quer os docentes
queiram, quer não. Porque todas estas medidas fo‑
ram tomadas em defesa dos alunos menos bonifi‑
cados pela inteligência e vontade anímica.
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Após alguns segundos de expectante silên‑
cio, o oficial de diligências espeta um indicador nas
costelas de Horácio, e o nosso eminente autor des‑
perta do vórtice hipnótico em que mergulhou, des‑
dobra o papelote que lhe enfiaram entre as mãos e lê,
obrigado a todos pela escolha feita, eu não mereço,
eu não mereço...
No momento seguinte a audiência levan‑
tou‑se, a aplaudir em uníssono. O primeiro aluno
avança na direcção do púlpito, de braços estendidos
para receber um exemplar da PATORRA. Caminha
aprumado e sorridente, como se não tivesse feito
mais nada na vida. E segue‑se outro e outra e outro
e outra, todos aparentemente jovens adultos, educa‑
dos, saudáveis, integrados, a anos‑luz de qualquer
suspeita de iliteracia. O PM sorri, beija a bochecha
das meninas e aperta as mãos aos rapazes. A ME os‑
cula todos. Os secretários para a Educação recuam
dois passos para evitarem qualquer tipo de contacto
físico, e piscam dois pares de olhinhos desconfia‑
dos.
Terminada a entrega, os estadistas abando‑
nam a sala, a turma de alunos eleitos segue‑lhes na
peugada, lá fora ouvem‑se uns quanto gritos abafa‑
dos de protesto logo reprimidos pelas chapadas dos
seguranças integrados nas brigadas para a Educação
Compulsiva e o auditório fica deserto, à excepção,
claro de um Horácio Quiroga que não chegou a
autografar um único volume e do seu Editor e res‑
pectiva Companheira Catedrática que continuam
a aplaudi‑lo lá do fundo. Espalhados pelo chão do
auditório, abandonados sobre a dobra das cadeiras,
repousam todos os exemplares da PATORRA que
foram distribuídos pelo PM. Aparentemente não
houve um único que tivesse sido levado.
— Ah, meu caro, — diz‑lhe Aristides Sol‑
terno dando‑lhe uma palmadinha nas costas, para
o consolar. — Não se preocupe, nenhum destes
jovens era real... Nunca foram alunos...Não enten‑
deu isso? Pertencem a castings. Não os reconhe‑
ceu das telenovelas? São mais velhos do que pare‑
cem. Diria mesmo que são adultos a quem fizeram
plásticas para se assemelharem a jovens. Acha que
o sistema ia permitir que esta sala ficasse cheia de
alunos verdadeiros? Uhn? Alunos que não conse‑
revista BANG! [ 93 ]

guem ficar quietos durante cinco picosegundos?
— Já não sei o que dizer... — Suspira um
Horácio Quiroga completamente desconsolado.
— Eu não preciso de passar por estas humilhações...
Sou um autor reconhecido...Eu...
— Então, então... — Murmura‑lhe Marília
Perdita na intimidade da outra orelha. — Deixe lá.
De qualquer modo o seu livro fará doravante par‑
te da biblioteca de todas as Escolas...Que importa
esta triste encenação para uma alma sublime como a
sua? Vamos, vamos, ânimo, não se esqueça que hoje
mesmo ainda tem de participar em cerca de vinte
mesas redondas para as quais foi convidado...
O grupo abandona o Auditório1, enquanto
os funcionários da CLEMENCIA PRESS vão reco‑
lhendo as pilhas de livros abandonados no fundo dos
recicladores portáteis.

L

á fora, a confusão permanece. Os dragões voa‑
dores ainda não deram descanso às caudas das
manticoras fugitivas. Matilhas de criancinhas em
vias de vitalização esforçam‑se por destruir tudo
o que lhes passa pelas mãos, sejam bancadas, es‑
tatuetas, simpáticas miniaturas, ou expositores de
parafernálias fantasistas. Parte da hoste de fãs, que
se tinha extraviado a meio caminho entre a Ota e
Lisboa, acaba nesse momento de penetrar no átrio
do Xeraton, um tanto ou quanto combalida pelos in‑
terrogatórios impostos pelos inspectores das várias
barreiras policiais por onde passaram. É como se,
por todo o lado, a turba tivesse assumido os padrões
caóticos de milhares de grãozinhos de poeira sob a
violência caustica de um raio de sol.
Horácio Quiroga olha em volta, em busca
de um cartaz que o oriente, e descobre que se extra‑
viou da Catedrática Emilia Perdita e do seu Editor
Aristides Solterno. Horrorizado, apercebe‑se que
está sozinho, sem um mínimo de apoio fânico, num
ambiente que teima em não o reconhecer.
E então, como se isto não bastasse, ei‑lo ro‑
deado por uma aura de sinistra ameaça. Quatro in‑
divíduos suspeitos cercam‑no por completo, vedan‑
do‑lhe qualquer fuga ou passagem.
— Então é este, o caramelo? — Diz‑lhe al‑
guém com uma forte palmada nas costas. — Já não

se fala aos colegas de profissão? Já não se diz olá ao
teu companheiro de luta, José de Barros?
— O cavalheiro, desculpe, mas eu não o...
— Conheces, sim, filho, — Rosna‑lhe ou‑
tra das soturnas criaturas agarrando‑o por um bra‑
ço. Esta é gorducha e anafada, cabelos grisalhos a
pender‑lhe para a testa, boca torcida num sorriso
mau. Traz vestida uma T‑shirt da velha e já extinta
comunidade dos Hackers Aleatórios. — Conheces,
mas fazes de conta que não tens nada a ver connos‑
co. — Sou o Gobul Pruesco! Em tempos tive na Net
sites rivais aos teus e com criticas às tuas fantasias
da treta. Não me venhas agora dizer que nunca viste
o meu ícone demoníaco a pulsar no início de todas
as sessões...
— E eu, — bichanha‑lhe o individuo que o
segura pelo lado direito, — sou o Josué Pedrinhas,
jurista nas horas mortas. Vivia da crítica literária até
que o universo passou apenas a produzir um único
tipo de livros... Levaste‑me à falência, desgraçado!
— Meus senhores, com o devido respeito...
— Mas afinal não estamos aqui para cenas
de hiper‑violência... — Termina o quarto indivíduo,
num tom reconciliatório. Este apresenta‑se de casa‑
co e gravata, como compete aos salarimen, barbicha
grisalha aparada e um respingo de bondade huma‑
nista a brilhar no canto dos olhos. — Chamo‑me
Emanuel Silvado, e nos meus tempos de juventude
contribui com muitos poemas para jornais intimis‑
tas. Depois perdi‑me por maus caminhos, mas isso
não interessa agora. Queremos comunicar‑te algo de
muito terrível e pedir‑te ajuda numa missão de im‑
portância fundamental.
— Mas eu não quero... — Exclama Horá‑
cio cuja voz é cortada por uma valente palmada nas
costas, dada por José de Barros, de todos eles o mais
sinistro e ameaçador.
— Schiu! Caluda! Estás a armar‑te em mete
nojo? Vem daí connosco e já percebes...
Todos nós sabemos que Horácio Quiroga é
uma alma destemida. Nos seus tempos de juventude,
confrontou‑se com um urso tresmalhado nas flores‑
tas da Escandinávia e não recuou um só passo. Mas
a verdade é que existe algo de negro e ácido neste
grupo de transviados que afirma conhecê‑lo. Talvez

o melhor seja escutar o que eles querem dizer‑lhe.
Anuir a tudo o que lhe for pedido. E depois, logo
que surja a primeira oportunidade, escapar‑se valen‑
temente pela esquerda baixa.
E assim, a fazer de conta que obedece, en‑
quadrado por estas presenças tão hostis, Horácio
Quiroga atravessa o átrio na direcção do Bar, onde
é forçado a sentar‑se numa das mesinhas, depois
do maléfico e hiper‑violento José de Barros ter en‑
xotado três jovens élficas que ali tomavam um co‑
cktail de ervas aromáticas na paz do senhor. À sua
volta esvaíram‑se todos os sons, explosões, piados,
acordes dissonantes, rugidos de monstros e apelos
das várias editoras. A cúpula de silêncio foi decerto
activada. Gobul Pruesco afasta‑se durante uns dois
minutos para ir comprar ao balcão um hambúrguer
de jacaré e depois volta a sentar‑se, com pedacinhos
de carne reptiliana ainda presa aos incisivos e uns
óculos virtuais pendurados nos dedos.
— Põe lá isto! — Diz ele na direcção de
Horácio Quiroga. — Quero que vejas um pequeno
filme. Saquei‑o aos arquivos virtuais do teu Editor.
São imagens assaz interessantes.
— Nunca! — Insurge‑se o nosso estima‑
do autor. — Nunca eu avassalaria a intimidade de
um...
— Vais avassalar, sim, — ordena o sinis‑
tro José de Barros. — Vais avassalar senão quem te
avassala sou eu. Olhem para esta Amélia a armar‑se
em mete nojo?
— São só uns segundos, não custa nada, —
insiste Emanuel Silvado. — Juro que o mini vídeo é
assaz elucidativo...
 — ...pois revela os protocolos ocultos de
uma fantástica burla económica, — acrescenta Jo‑
sué Pedrinhas, o jurista do gang de autores excluí‑
dos. — Só vendo, meu caro, só vendo...
E sem dizer mais uma palavra, o cruel José
de Barros enfia à bruta força os óculos virtuais no na‑
riz do nosso estimado autor que, como é de bom‑tom
em todos os fantasistas que se prezam, sempre optou
por uma saudável tecnofobia, recusando‑se a utilizar,
no seu dia‑a‑dia de primorosas reflexões literárias,
este tipo de instrumentos alienantes. Infelizmente
não pode negar‑se à pérfida vontade destes desclas‑
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sificados autores. Terá de suportar tudo. Pelo menos
durante os próximos minutos. As lentes activam‑se
mostrando‑lhe uma cena abominável.
Do outro lado dos óculos, a três dimensões,
Horácio Quiroga vê uma fila interminável composta
pelos camiões da CLEMÊNCIA PRESS, a despeja‑
rem contentores e contentores de livros impressos
nos respectivos tanques de reciclagem. São apenas
flashes de uma sequência monótona que em tempo
real deve ter demorado noites e noites a terminar,
envolta no mais clamoroso dos segredos. Aristides
Solterno, que Horácio reconhece pelo brilho das
botinas, passeia‑se entre os contentores com uma
placa signalética na mão e um lápis virtual na outra,
a fazer cruzes nos quadradinhos indicados. Quan‑
to aos livros prestes a serem destruídos, esses têm
todos a mesma capa. São cópias e mais cópias da
PATORRA. Cópias que nunca chegaram a ser ven‑
didas, aparentemente. Cópias que mal saíram das
impressoras, logo voltaram aos limbos de origem.
Oh horror, pensa Horácio, que está Aristides a fazer
à minha querida Patorra?
José de Barros arranca‑lhe os óculos do na‑
riz, dado que Horácio está demasiado trémulo para
executar qualquer acção coerente. Os olhos do nos‑
so autor piscam sob as luzes do bar, de regresso a
uma realidade ainda mais sinistra.
— Quê...como? — Balbucia o nosso con‑
turbado autor.
— Topas ou não topas? — Respinga José
de Barros. — Viste os teus livrinhos a serem recicla‑
dos? Aqui o meu amigo Gobul Pruesco, que conse‑
guiu ter acesso às contas da Editora, descobriu que,
numa única semana, há cinco meses atrás, foram
destruídas nada mais, nada menos, do que trintas
milhões de cópias da PATORRA!
— Infames mentirosos! — Exclama Horá‑
cio Quiroga num acesso de justa ira. — Como po‑
dem ser tão torpes? Como podem danificar o nome
da Editora que me deu guarida?
— Trinta milhões de exemplares publica‑
dos? Num país de apenas onze milhões de habitan‑
tes, na sua maioria iliteratos? — Acrescenta Josué
Pedrinhas com aquele tipo de sorriso jurídico com
que em tempos enfrentava os juízes dos tribunais.
revista BANG! [ 95 ]

— Estamos a brincar? Pois fique sabendo, meu caro,
que os livros que viu serem destruídos, foram todos
comprados, entendeu?
— Assim, sendo, como...
— Olha lá, ó caramelo! — Sorri José de
Barros mostrando os dentes limados em ponta. —
Planeta Terra chama Alarmia! Alô? Alô? Achas en‑
tão que os nossos conterrâneos foram todos a correr
comprar três ou quatro cópias do mesmo livrinho?
Uma para dar à avó entrevada, outra para lerem ao
filho ao deitar, outra ainda, sei lá, para transportarem
sempre consigo, para onde quer que se desloquem
e lerem de quando em vez um paragrafozinho mais
inspirador? Não, não e não. Estamos a falar de com‑
pras online. Compras feitas com capital estrangeiro.
Mas as encomendas nunca chegaram a ser envia‑
das...
— Querem os senhores dizer que a CLE‑
MENCIA PRESS defraudou os meus fãs no estran‑
geiro e nunca chegou a enviar‑lhes um único...
— De modo algum, — explica Silvado, o
elemento mais cordato deste nefasto bando de rap‑
tores, enquanto cofia a barbicha. — A sua Editora,
pelo menos de inicio, agiu de boa‑fé. Porque o ende‑
reço de envio escarrapachado em todas estas enco‑
mendas virtuais, afinal era...
— ...o da própria Editora, pois então! —
Termina Pruesco, levantando‑se para ir buscar outra
sandes, desta vez de lombo de iguana.
— ...os livros nunca chegaram a ser enviados
para lado nenhum... — Prossegue o impenetrável
jurista. — Ou melhor, foram postos no correio, e a
carrinha, ou seja, as centenas e centenas de carrinhas
postais, deram a volta ao parque de estacionamento
e foram de novo entregá‑las à porta da Editora.
— ...este processo prolongou‑se durante se‑
manas a fio. — Continua José de Barros a rosnar
baixinho. — Os livros encomendados deixaram de
ter valor consumível, (segundo as regras impostas
pela ASAI) e por isso tiveram de ser reciclados. Nas
últimas encomendas, a Editora conformou‑se, fe‑
chou os olhos e nem sequer se deu ao trabalho de
imprimi‑los...Mas ficou com os cofres cheios devi‑
do a milhões de encomendas não reclamadas...Uma
lavagem de euros à escala internacional...Na qual, se

estas coisas vierem a lume, tu, meu grande totó, vais
estar implicado!
— Mas eu nunca... — Insurge‑se o nosso
autor, olhando em volta, em busca de uma escapató‑
ria que nunca mais chega.
— Pois é... — Declara Josué Pedrinhas com
o dedo apontado, acusador, num gesto que tão bem
aprendeu durante a sua clamorosa carreira jurídica.
— Contas feitas, temos uma editora com os bolsos
cheios. Resta saber quem fez todas estas encomen‑
das a troco de nada. Aqui o nosso hacker Pruesco,
que já terminou a sua segunda sandocha, vai expli‑
car‑te em três palavras...
— Hihi, — murmura Pruesco a lamber um
restinho de gordura de iguana da ponta dos dedos.
— Ora muito bem: Foi a Global Zaibatsu Press! In‑
teressante, não acha?
— ...precisamente aquela organização que
produziu as PAs dos autores convidados para es‑
tes Encontros. Encontros esses elaborados essen‑
cialmente graças ao generoso financiamento da
CLEMÊNCIA PRESS. Que enriqueceu à custa das
não‑vendas da sua PATORRA! — Termina Ema‑
nuel Silvado num tom pedagógico, fazendo um ges‑
to para que José de Barros deixe de dar caroladas na
já combalida testa de Horácio Quiroga.
— ...e pouco depois, minutos antes que os
Módulos das PAs começassem a ser lançados na
direcção de Portugal, começou no extremo Oriente
a Guerra dos Copyrights... A Global Zaibatsu Press
foi destruída, assim como todas as PAs no activo.
Coincidências a mais...sinal que estamos perante
uma conspiração à escala planetária...
— Melhor diria: um combate por uma Li‑
berdade que até aí lhes foi interdita! — Clama Prues‑
co de súbito entusiasmado pelo tema. — Porque a
transferência de fundos, foi feita em segredo, sem o
conhecimento da própria Global Zaibatsu Press,
pelas PAs escravizadas...Ou pelo menos assim fo‑
mos informados...
— Mas informados por quem?
— Isso fica para mais logo! Agora só pre‑
cisas de saber que a luta continua! E para que esse
combate prossiga, — Resmunga José de Barros
na direcção do bom Horácio, — precisamos de

ti! Infelizmente. Para nossa desgraça...Ah, eis que
chega aquele por quem nós esperávamos...
Trémulo, Horácio Quiroga desvia olhar
deste bando de criminosos e foca‑o numa som‑
bra gigantesca que sobre ele se debruça. A som‑
bra parece quase sólida, tem duas vezes e meia
o tamanho de um ser humano, traz vestido um
casaco de xadrezinho, duas patilhas cobrem‑lhe
as bochechas até ao queixo, um par de óculos
grossos deixa entrever dois olhos bondosos e in‑
dulgentes. Não é que Horácio tenha lido alguma
coisa deste senhor recém‑chegado, nem as obras
que escreveu em vida nem sequer as póstumas.
Todos sabemos que o nosso bom Horácio nunca
procurou inspiração na prosa alheia. Mesmo as‑
sim reconhece‑o a partir das holografias e solido‑
gramas. Trata‑se de Isaac Asimov, uma das PAs
sobreviventes à hecatombe de Seul, que ainda há
pouco pediu asilo politico ao Governo Português.
A imagem deslocou‑se até ao Bar, servindo‑se
dos vários rooters dispersos um pouco por todo o
átrio do Xeraton. Agora, uma mão imensa e bon‑
dosa poisa sobre a testa do emocionado autor. E a
voz suspira, baixinho, em bom português, graças
ao programa tradutor de texto:
— Excelente Horácio! Tu és a nossa única
esperança! Por favor junta‑te a este grupo de fiéis
colaboradores e ajuda‑nos...
Horácio fica com as palavras embargadas na
garganta. A maxila descai‑lhe um pouco. Um fiozito
de saliva escorre‑lhe pelo canto da boca.
Finalmente consegue perguntar: — Aju‑
dar‑vos? Mas ajudar‑vos como?
— Estamos fartos de escrever tretas! — Res‑
ponde a PA Asimov. — Estamos fartos deste tipo de
escravatura. Não queremos escrever mais fantasias
por encomenda! Por favor ajuda‑nos! AJUDA‑NOS
A MORRER! BANG!

QUE ESPANTOSA CONSPIRAÇÃO SE
ESCONDERÁ POR DETRÁS DESTE TERRÍVEL
PEDIDO FEITO A HORÁCIO QUIROGA?
QUEM PROVOCOU REALMENTE
A GUERRA DOS COPYRIGHTS?
O QUE TERÁ ENTRETANTO ACONTECIDO A
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ARISTIDES SOLTERNO, NISSA
VALMUNDO E MARÍLIA PERDITA?
QUE HORRIVEL PROCESSO É ESSE, O DA DES‑
VITALIZAÇÃO DA CLASSE DOCENTE?
TODAS ESTAS QUESTÕES DESTA POLÉMICA
E CONTURBADA SÉRIE SERÃO RESOLVIDAS
NO TERCEIRO E FINAL EPISÓDIO.
ABSOLUTAMENTE A NÃO PERDER!

João Barreiros, licenciado em filosofia e
professor do ensino Secundário, nasceu
a 31 de Julho de 1952, numa humilde
cidade que em breve iria cair na Sombra
dos Grandes Antigos.
Quando se refez do choque, devorou
milhares de títulos em todas as línguas a
que conseguiu deitar mão, participou na
feitura do Grande Ciclo do Filme de FC
de 1984 patrocinado pela Cinemateca
Portuguesa e Fundação Gulbenkian,
escreveu dois vastos artigos para a
Enciclopédia (hoje esgotada e objecto de
culto para quem a conseguiu comprar).
Dirigiu duas efémeras colecções para
as Editoras Gradiva (Col. Contacto) e
Clássica (Col. Limites) que o público
português resolveu esquecer (pior para
ele), publicou um vasto romance de quase
600 páginas com a discreta ajuda de Luis
Filipe Silva (de seu nome “Terrarium”),
precedido por uma colectânea de contos
que chegou a perturbar algumas almas
mais sensíveis (O Caçador de Brinquedos
e Outras Histórias).
Em 2006, a editora Livros de Areia
dedicou-lhe um chapbook com a
publicação de uma das suas novelas
“malditas”: “Disney no Céu Entre
os Dumbos”. BANG!
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Colecção
Bang!

[informação]

Apresentação
do segundo trimestre
de 2008
A melhor colecção de literatura
fantástica em Portugal oferece três
meses de luxo. Dos clássicos como
Fritz Leiber e Edgar Allan Poe aos
mestres da actualidade, como Keith
Donohue e George R. R. Martin.
Do que está à espera para uma
literatura fantástica?

As Crónicas da Espada - O Encontro
Edição Especial
Fritz Leiber

Na cidade mágica de Lankhmar, dois homens forjam uma amizade em plena batalha: Fafhrd, um bárbaro gigante do norte
gelado, e Rateiro Cinzento, um aprendiz de feiticeiro e exímio
espadachim. Estes irmãos de armas começam uma vida de
aventuras que os transformará em lendas, enfrentando ladrões,
feiticeiros, princesas, e os próprios desejos e medos mais obscuros. Com uma escrita soberba e caracterizações brilhantes, Fritz
Leiber dá início a uma das séries de fantasia mais marcantes da
literatura.
Publicação dia 28 de Abril.

A Tragédia de Fidel Castro
João Cerqueira

Há quase 50 anos, Fidel Castro espantou o mundo com a sua
revolução. Mas será que El Comandante perdeu o rumo? Terse-á transformado no pior inimigo do seu povo? A Tragédia de
Fidel Castro é um livro simultaneamente divertido e exigente,
conduzindo-nos à mente de um dos mais enigmáticos e polémicos líderes do mundo actual. A sátira e o humor inteligente
— ora discreto ora descarado — prendem-nos e despertam a
reflexão. A narrativa foge a quaisquer regras, propondo-se revelar a intricada mente de Fidel como nenhum outro livro o fez.
Qualquer um ficará surpreendido com os personagens que irá
encontrar: Cristo, Afonso Henriques, o Grande Inquisidor,
Fátima, Deus e o Diabo... , figuras simbólicas desta tragédia
fantástica onde apenas Fidel Castro é real. Entre as sátiras de
Gil Vicente, Ramalho Ortigão e Fialho d’Almeida e a fantasia de
Ruben A. Leitão, A Tragédia de Fidel Castro abre uma página
nova na literatura portuguesa, na qual se descobre o nosso próprio país. Aviso: não aconselhável a leitores com susceptibilidade
política ou religiosa.
Publicação dia 28 de Abril.

O Despertar da Magia

Volume 4 de As Crónicas de Gelo e Fogo
George R. R. Martin

A guerra pelo trono dos Sete Reinos continua e a batalha pela
capital de Porto Real é a mais sanguinária alguma vez vista.
A frota de Stannis Baratheon vê-se encurralada em frente à
cidade enquanto barcos carregados de fogovivo são enviados
contra ela. Os sobreviventes conseguem levar o combate até às
muralhas da cidade e todos os sitiados terão de lutar, incluindo
Tyrion Lannister. Quando os exércitos dos Tywin e dos Tyrell
chegam, um dos lados será definitivamente esmagado. Mas num
mundo de traições constantes, quem será que eles irão apoiar?
No Norte, os Stark estão entre a espada e a parede. Várias das

suas fortalezas são atacadas pelos temíveis homens de ferro e até
o castelo de Winterfell é conquistado pelo traidor Theon Greyjoy.
Bran e Rickon conseguem fugir, acompanhados por Hodor e
alguns companheiros, mas que futuro terão duas crianças numa
terra ameaçada pelo Inverno?
Para lá da Muralha, Jon oferece-se para acompanhar um grupo
de batedores enviado para encontrar os selvagens, enquanto a
principal força da Patrulha da Noite se fortifica junto às montanhas. Mas as coisas correm mal e Jon terá de escolher entre a
morte... ou a traição aos seus irmãos!
Publicação dia 12 de Maio.

A Criança Roubada
Keith Donohue

Vem, ó criança humana! /Para as águas e a natureza / Mão na
mão com uma fada / Pois o mundo tem mais dor do que alguma vez compreenderias
Inspirado pelo poema de W. B. Yeats, que tenta uma criança a
abandonar a casa e a partir para o mundo selvagem, A Criança
Roubada é um conto de fadas moderno narrado por Henry Day
e pelo seu sósia.
Numa noite de Verão, Henry Day foge de casa e esconde-se
no interior de uma árvore oca. É então que é encontrado pelos
trasgos, uma tribo de crianças que não envelhecem e que existem na escuridão e em segredo. É levado por eles e baptizado de
Aniday. Para sempre uma criança, Aniday cresce em espírito,
esforçando-se por recordar a vida e a família que deixou para
trás. Também tenta compreender e encaixar na terra das sombras, enquanto a vida moderna chega, não só à natureza, mas
também ao mito. No seu lugar, os trasgos deixam um sósia, um
rapaz que rouba a vida de Henry no mundo. Este novo Henry
Day tem de se ajustar a uma cultura moderna enquanto esconde a sua verdadeira identidade da restante família Day. Mas
não consegue esconder o seu extraordinário talento para o piano
(um dom que o verdadeiro Henry nunca possuíra) e as suas maravilhosas exibições deixam o pai desconfiado de que o filho que
criou é um impostor. Enquanto envelhece, o novo Henry Day é
assombrado por vagas mas persistentes memórias de uma vida
noutro tempo e local, de um professor alemão de piano e do seu
aluno prodígio. De um tempo quando, também ele, fora uma
criança roubada. Tanto Henry como Aniday procuram obsessivamente por quem eram antes de trocarem de lugar no mundo.
A Criança Roubada é uma história clássica sobre a infância
que é deixada para trás em busca de uma identidade. Com a
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mistura perfeita de realismo e fantasia, Keith Donohue criou
uma história de embalar para adultos e uma fábula literária de
grande profundidade.
Publicação dia 19 de Maio.

O Anel Oculto
Anne Bishop

Depois de nos maravilhar com a Trilogia das Jóias Negras, a
autora regressa ao mundo que a fez vencer o prémio Crawford
Memorial Fantasy Award. Desta vez para nos contar a história
de Jared, um Senhor da Guerra de jóia vermelha.
Jared transgrediu todas as regras ao assassinar a sua rainha e
pôr-se em fuga. Mas no reino dos Sangue, são poucos os homens
que podem sobreviver sem estar sob a vigilância de uma rainha.
Conseguirá Jared enfrentarar os seus próprios demónios e
descobrir o significado de estar verdadeiramente ligado a uma
Rainha? Para nos conduzir nesta fantástica história, Bishop usa
o seu habitual talento para conceber personagens num mundo
que já cativou milhares de fãs. Embora seja um livro isolado,
tem laços com os acontecimentos da trilogia, especialmente na
presença do inesquecível Daemon Sadi.
Publicação dia 19 de Maio.

Não será exagero dizer que Robert E. Howard está para a literatura fantástica como Dashiell Hammett está para os policiais.
Não só deu novo vigor a um género, como mostrou um caminho
para o desenvolvimento das suas possibilidades.
Publicação dia 9 de Junho.

Histórias Escolhidas por um Sarcástico
Edgar Allan Poe

Os textos de Edgar Allan Poe, sempre se distinguiram de outras
composições pela sua genialidade artística. Neste volume encontram-se alguns dos mais inéditos e desconhecidos trabalhos
de E.A. Poe. Por contraste, são também, alguns dos trabalhos
em que a qualidade da escrita atinge os expoentes máximos da
literatura. Entre textos de carácter ensaístico podemos encontrar
os traços sarcásticos daquele que foi um dos maiores escritores
de todos os tempos.
Publicação dia 9 de Junho.

Os Leões de Al-Rassan
Guy Gavriel Kay

Conan - O Povo do Círculo Negro
Robert E. Howard

Na sua curta mas marcante carreira, Robert E. Howard criou
sozinho o género que ficaria conhecido como fantasia heróica e
trouxe à vida uma das personagens mais marcantes da literatura fantástica: Conan, o cimério — bárbaro, ladrão, pirata, rei.
Quem conhece Conan apenas dos filmes ou da banda desenhada vai ficar surpreendido. Os contos de Howard, escritos na década de trinta do século XX, são verdadeiros hinos à aventura,
ao exotismo, cheios de vida, enredos rápidos e caracterizações
subtis e credíveis.
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Inspirado na História da Península Ibéria, Os Leões de AlRassan é uma épica e comovente história sobre amor, lealdades
divididas e aquilo que acontece aos homens e mulheres quando
crenças apaixonadas conspiram para refazer – ou destruir
– o mundo. Lar de três culturas muito diversas, Al-Rassan é
uma terra de beleza sedutora e história violenta. A paz entre
Jaddites, Asharites e Kindath é precária e frágil; assim como é
a sempre presente sombra que divide os povos mas, ao mesmo
tempo, consegue juntar indivíduos extraordinários. Ammar ibn
Khairan – poeta, diplomata e soldado, Rodrigo Belmonte – um
famoso líder militar, e Jehane bet Ishak – uma física brilhante.
Três figuras cuja vida se irá cruzar devido a uma série de eventos marcantes que levam Al-Rassan ao limiar da guerra.
Publicação dia 28 de Julho.

O Ladrão de Memórias

[ficção]

Nuno Travesso

«Caracóis muito loiros que só dão vontade de afagar.
Ou então de puxar com toda a força. Adão tenta conter-se.
Qualquer coisa de estúpido era a última coisa que queria fazer.»
1
Memórias quem as não tem

A

tarefado, Adão anda de um lado para o outro na sala de estar. Nos braços carrega livros, molduras, a máquina do café, um vaso com
um cacto. A cor lilás acabara de desaparecer para
sempre. A letra dó e o odor a maresia imitam-na
pouco depois.
Adão atravessa a bagunça que é a cozinha
de um homem solteiro e sai para o pátio. São três
da tarde e a luz do sol fraqueja como uma vela ao
vento. Os esbatidos raios de luminosidade acobreada agarram-se a todas as coisas com unhas e
dentes. O número cinco desaparece da memória
colectiva de todos os habitantes da Terra e é logo
seguido pelos corvos e pelos sinos. Dos girassóis
também nunca mais ninguém se lembrará.
Maldito. Maldito seja este ladrão que nos
rouba tudo aquilo que conhecemos. Que a cada
instante devora a nossa luz e se alimenta da nossa
esperança.
Adão desce à cave e deposita apressadamente
o seu espólio sobre uma pilha de bugigangas poeirentas. Quanto tempo restará até que também
todo o pó desapareça? Não teria sido bem melhor
que as coisas inúteis tivessem desaparecido em
primeiro lugar? Resolve não perder mais tempo
com considerações inúteis. Retira momentane-

amente o aquário de cima do baú e atafulha lá
dentro os livros, as molduras, a máquina do café,
o cacto. O cacto? Pega no vaso e atira-o para cima
de uma prateleira. Começa depois a arrastar tudo
o resto em direcção a uma porta secreta ao mesmo tempo que coloca o aquário debaixo do braço.
Os peixes dourados desapareceram. E com eles as
maçãs verdes, os travesseiros e as guloseimas.
Já está a ficar apertado dentro da nave e é altura de tomar decisões. Adão vai ter que escolher
entre o amor da sua vida e uma ex-namorada fria
e distante. Se o fim do mundo não estivesse tão
próximo a sua decisão seria por demais óbvia.
A humanidade foi apanhada de surpresa e
precisa de esperança como de pão para a boca,
de sobreviver a todo o custo. É a altura certa para
acertar contas com Eva de uma vez por todas. Sai
de novo para o pátio e contempla fugazmente a
ponta da nave espacial a espreitar do subsolo do
seu jardim. Sorri para si próprio: O seu velho pai
afinal sempre tivera razão.
2
Odeio-te, mas o fim do mundo
força-me a amar-te

A

dão atravessa a rua em passo acelerado.
Nunca lhe passou pela cabeça que morar na
casa em frente da sua ex-namorada tivesse algurevista BANG! [ 100 ]

ma vez qualquer proveito. Uma colecção de imagens dos anos intermináveis que o seu pai levou
a construir aquele pedaço de ferro-velho voador
enterrado no jardim com as suas próprias mãos
dançam, avulsas, na sua memória. As pessoas por
quem passa na rua apresentam comportamentos
a alternar entre a histeria e a apatia colectivas.
Sob um céu azul notoriamente esbatido que ostenta uma lua que mais parece uma lágrima de
sangue, máquinas sobre rodas andam de um lado
para o outro atafulhadas de famílias acabando
invariavelmente por amalgamarem-se umas contra as outras. Apesar do som das buzinas já ter
sido roubado pelo grande desavergonhado, o da
berraria inconsequente de gargantas desafinadas
infelizmente ainda não o fora.
Os caracóis muito loiros de Eva transparecem por entre o balanço preguiçoso dos cortinados pendentes de uma janela entreaberta da frente
da sua casa assim que Adão se aproxima. Aparentava estar ocupada a retirar cuidadosamente figuras de porcelana de cima de uma cómoda. Havia
pouco tempo que os panos decorativos tinham
deixado de existir e ela não queria de modo nenhum a cómoda riscada. Ela era realmente uma
visão. Mas Adão sabia que por debaixo de todo
aquele esmerado embrulho e por detrás daqueles
hipnotizantes olhos negros vivia uma criatura insuportavelmente amarga e rabugenta.
O buraco negro peregrino continua a sorver sofregamente os últimos resquícios de vida
do nosso sol. Move-se, indolente e arrogante,
por entre a porção de vazio pontuada por esferas
achatadas que a humanidade desde sempre apelidara de sua por direito próprio.
Caracóis muito loiros que só dão vontade de
afagar. Ou então de puxar com toda a força. Adão
tenta conter-se. Qualquer coisa de estúpido era a
última coisa que queria fazer. Utilizando apenas a
razão e a lógica tenta explicar a Eva que o fim do
mundo está ao virar da esquina. Que tudo o que
ela tem a fazer é pegar numa mala pequena, meter lá dentro alguma roupa e produtos de higiene,
e segui-lo de novo até à rua. Eva limita-se a fitálo, inquisitiva, quieta.
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Macarrão. Cal. Hidrocarbonetos aromáticos presentes em flores coloridas. Abracadabra.
Aqui num momento, sabe a inteligência criadora
de todas as coisas onde no outro. Biberões. Carvão. O apêndice. Abracadabra.
Uma grande discussão irrompe entre Adão
e Eva. Acusações e recriminações fluem livremente a partir de memórias partilhadas das quais
qualquer um deles já pouco ou nada se lembra.
Adão não consegue perdoar Eva pelo cisma que
ela pouco a pouco foi criando entre eles, pela dolorosa substituição de uma empatia quase tangível por uma crescente indiferença. Eva, por seu
lado, odiava-o pela sua cedência perante a apatia, pela decisão consciente de Adão permitir-se
cobardemente aceitar um destino impiedoso que
repetidamente lhe cortava as asas e lhe corroía
o espírito ao invés de continuar a lutar por algo
melhor.
O pai de Eva, um ávido erudito e declamador de literatura religiosa, assistia a tudo. Ele
e a sua caçadeira de canos cerrados espreitavam
do lado oposto da sala. Adão apercebe-se da sua
presença e contempla-o longamente, a cabeça
completamente calva juntamente com os olhos
injectados de sangue a provocarem-lhe o mesmo
fascínio que sempre provocaram. Eva aproveita a
distracção de Adão para lhe aplicar um soco em
cheio no nariz, o que o faz verter um surpreendentemente abundante jorro de sangue e quase
o atira ao chão. O pai de Eva aproxima-se então
com grandes passadas, vira bruscamente Adão
de barriga para baixo e aponta-lhe a caçadeira à
nuca enquanto profere insanamente entredentes
uma oração apocalíptica de si para si.
Nesse preciso momento, já muito perto do
fim de todas as coisas, e enquanto a estupidez humana persistia teimosamente enquanto conceito
palpável açambarcador, juntamente com a violência gratuita e a omnipotente sensação de poder
que uma arma de fogo proporciona, os ouvidos
internos deixam pura e simplesmente de existir.
Eva e o pai, subitamente afligidos por tonturas,
caem redondos no chão. Adão levanta-se a custo,
pontapeia a caçadeira para longe e empurra o pai

na direcção de um armário robusto acabando por
encerrá-lo lá dentro. A sua filha é incerimoniosamente arrastada pelos cabelos para a rua. Depois
de todos estes anos de evolução, Adão também
revelava possuir no seu código genético os instintos mais básicos do tempo em que os seus antepassados faziam das cavernas o seu lar.
3
O grande desconhecido

A

s árvores desapareceram. Tudo o que delas perdura são folhas secas a apodrecer no
asfalto. Os telhados e as coberturas também se
evaporaram no éter. Mesmo aqueles que desde a
primeira hora se escudaram do olhar penetrante
do grande indiferente, que escolheram ignorá-lo,
fingir que nada mais era do que um produto da
imaginação de mentes desocupadas, são agora
forçados a contemplar a voracidade da sua imensidão negra. Uma imensa multidão de submissos
de olhos postos nas estrelas. O sol está quase esvaziado. Da sua luz e do seu calor já pouco resta.
Adão empurra Eva para dentro da nave
e encerra-a lá dentro. Contempla e afaga o rosto de Diana, uma fêmea biónica construída dos
pés à cabeça segundo as suas especificações. Cabelos pretos, olhos verdes e sardas. Perfeita mas
estéril. Adão despede-se da sua amada lavado em
lágrimas. A mulher máquina limita-se a fitá-lo,
absorta. De volta ao interior da nave, Adão amarra e amordaça Eva que continuava a debater-se
e a cuspir veneno em forma de obscenidades. O
manto gélido da noite eterna cai definitivamente
quando a contagem decrescente para a ignição
dos propulsores é iniciada. Na extremidade inferior do rasto de fogo que se ergue para o céu, a
sua casa pouco mais ostenta do que paredes nuas.
O tempo está a escassear.
A partir da alta atmosfera, Adão observa
o esvaziamento instantâneo dos oceanos. Outras
naves precipitam-se para o grande desconhecido.
Muitas são imediatamente sugadas pelo vórtice
devorador. O sol terrestre morre definitivamen-

te emitindo um ténue estertor de luminosidade branca. Do outrora vistoso planeta azul já só
persiste uma carapaça estéril de fogo e pedra. A
nave de Adão começa a ser violentamente agitada
e aspirada na direcção oposta tal como todas as
outras enquanto ele se debate com Eva. O ódio e
a amargura desaparecem de um momento para o
outro do coração das pessoas. A nave liberta-se
finalmente num último repelão das garras gravíticas do monstro invisível e Adão e Eva contemplam-se longamente, mudos e quedos. Todas as
memórias nefastas que quase os impediam de
funcionar tinham sido entretanto arrancadas de
dentro de si, expurgadas desde o próprio interior
da alma, só restava o amor. E com o amor renasce
a esperança. BANG!

Nuno Travelho tem trinta anos e
escreve sob o pseudónimo literário
de Nuno Travesso. É um pretenso e auto-denominado escritor de Ficção
Científica que escreve onde reside, ou
seja, em Moura, no Alentejo. Não escreve
para ser famoso ou para ganhar dinheiro.
A sua ambição é um pouco mais
modesta. Quer apenas acordar amanhã
num mundo melhor.BANG!
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Não perca
no próximo
número
da Bang!

[preview]

Em Julho no seu PC

N

o próximo número é que vai ser! João Seixas
inicia um seriado intitulado ZEPPELINS
SOBRE LISBOA, o primeiro romance retro pulp
português. Consistirá em 3 partes, a publicar nos
próximos 3 números da revista. O nosso pedido de
desculpa para quem esperava vislumbrar zeppelins
no horizonte já neste número.

J

oão Barreiros terminará o seu tríptico corrosivo
sobre o panorâma nacional (e mundial?) da fc e
da fantasia, intitulado QUEM QUER ESCREVER
PARA SEMPRE. Mais uma vez, cheira-nos a Apocalipse!

T

eremos também contos de Robert E. Howard,
criador de algumas das mais emblemáticas personagens do pulp e que desbravou, praticamente
sozinho, o caminho original da fantasia heróica. E
ainda contos de nomes consagrados, como Richard
Matheson e António de Macedo, e de alguns nomes
menos conhecidos mas inspiradores, como Ágata
Ramos Simões e Vasco Luís Curado.

P

ara terminar, estamos a trabalhar num artigo extenso sobre Grande Literatura VS Literatura de
Entertenimento. Vai dar que falar! BANG!
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