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Bem-vindo, leitor, a mais uma edição da
Nanozine, a número 4 para ser mais precisa.
Faz este mês de Dezembro exactamente um ano
que a Alexandra Rolo me falou da ideia de criar
uma mini web-zine, que nunca imaginámos
fosse atingir estas proporções. No 2º número
tivemos mais um elemento na nossa equipa, a
indispensável Adeselna Davies – sem ela, a revista nunca teria crescido tanto!
Não é um projecto fácil de manter – das revisões,
passando pelo Design até à montagem final vai
um grande caminho, conciliado com exames e
emprego, são muitas horas de sono gastas na revista – horas essas largamente compensadas no
resultado final.
Aproveito para, em nome da Equipa Nanozine,
pedir desculpa pelo (grande!) atraso deste número, e que esperamos que compense a espera. Nas
próximas páginas encontrará seis contos, de estilos variados, e ainda um especial Telmo Marçal,
autor d’As Atribulações de Jacques Bonhomme,
com uma review do respectivo livro e ainda um
conto e um poema, ambos originais do autor.
Espero que aprecie este número tanto ou mais
que os outros, e que continue a aguardar pelos
próximos números da Nanozine. Prometo que,
para breve, teremos a número 4.5, um extra antes da número 5.
Antes de virar a página, deixe-me agradecer-lhe,
leitor, pois sem si este projecto não seria possível.
Boa viagem!
Leonor Ferrão
Directora
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Era o dia pelo qual eu tinha esperado. Finalmente, ia conhecer o mestre. Após a inauguração do
seu último edifício, ele ia falar connosco, os alunos de
arquitectura. Era uma oportunidade única, pois o velho mestre não leccionava e raramente dava entrevistas
ou publicava artigos.
Entusiasmadíssimo, lá fui, muito antes da hora, para
ter tempo de admirar o fantástico novo edifício. Não
fiquei decepcionado. As linhas, os elementos decorativos, o posicionamento dos mais básicos elementos
arquitectónicos, tudo era soberbo. Mostravam um
conhecimento profundo da história da arquitectura e
uma capacidade incrível de misturar o velho com o
novo. Quem mais seria capaz de algo assim senão o
mestre?
A multidão começou a chegar. Eu continuei a admirar
a obra, a cada segundo descobrindo um novo detalhe
com que me deslumbrar.
O mestre chegou, seguido pelo Presidente da Câmara,
que iria cortar a fita. O edifício de dois andares fora
construído para albergar um restaurante, um daqueles caros, com jazz ao vivo, onde todos os snobs da
cidade passariam a vir, e a Câmara era dona de parte
do negócio.
Eu mal podia esperar que a cerimónia terminasse.
Felizmente, perdido na beleza da obra, nem me apercebi do tempo a passar. De súbito, a multidão estava
a ir embora. Com o cartão da universidade na mão,
aproximei-me do mestre e dos outros alunos. E o
velho homem começou a passar-nos o seu conhecimento. Pelo menos, era isso que eu esperara.
Primeiro, falou nas suas outras grandes obras, o quão
bem tinham sido recebidas e os prémios que lhe
haviam granjeado. Depois, foi falando das diferentes
partes deste último edifício, dos livros onde lera sobre este e aquele elemento, volumes tão antigos e raros
que, dizia, já só ele tinha e provavelmente mais ninguém lera. Passou, então, a explicar onde aprendeu a

técnica que usou num determinado ponto, ou de onde
tirara a ideia para um dado pormenor, sempre locais estranhíssimos e desconhecidos a que, segundo ele, nunca
fomos nem nunca seríamos capazes de ir.
Virou, então, a sua atenção para os edifícios vizinhos. Na
sua opinião, todos eles haviam sido construídos por idiotas e incapazes. Tudo aquilo não prestava, tudo aquilo
era efémero, desapareceria em poucos anos.
Honestamente, pareceu-me uma observação idiota. As
pessoas que desenharam aqueles prédios não estavam
preocupados em ficar na história; duvido que a maior
parte se lembrasse sequer de tal coisa. Desenhavam prédios porque gostavam de o fazer, ou porque não sabiam
fazer mais nada, ou porque, no fundo, eram incapazes
de pousar o lápis e parar de desenhar.
Para o mestre, aqueles arquitectos eram todos uns bandalhos, tarefeiros e malandros, não eram perfeccionistas
como ele.
Uma generalização injusta, pensei eu. Tarefeiros que
fazem as coisas apenas por dinheiro sempre existiram.
Mas todos aqueles que se dedicam a algo com paixão são
perfeccionistas, almejam ser o melhor que conseguem
e esforçam-se todos os dias para aprender e melhorar.
Porém, ao continuar a ouvir o velho mestre, apercebi-me
que não era a esse tipo de perfeccionismo que ele se referia. Não era àquele sentimento que leva as pessoas a não
desistir, a continuar em frente até atingirem o nível que
almejam. Não. Era a um perfeccionismo patológico, que
leva as pessoas a ver tudo em termos absolutos. Tudo era
excelente ou péssimo. O mestre seria incapaz de reconhecer beleza numa rosa se esta tivesse a mais ínfima caganita de mosca numa das suas pétalas. Era uma forma
de ver o mundo que trazia apenas tristeza e miséria, e
dava origem a trabalhos frios e desumanizados, produtos do medo de não se ser perfeito e não da paixão pelo
acto de criação. O velho mestre olhou, então, para a

gigantesca ponte que atravessava o rio, desenhada,
dizia ele, por um rival. Se existia uma rivalidade,

não seria mútua, pois o arquitecto que concebera aquela
grandiosa obra era mundialmente famoso e dificilmente
conheceria o trabalho do velho mestre, que, na melhor
das hipóteses, não passava de um fenómeno nacional.
O mestre considerava a ponte uma monstruosidade ostensiva, algo criado para alimentar o ego do arquitecto
e daqueles que a mandaram construir. Mas eu achavaa extremamente bem enquadrada, não se destacando
particularmente no meio da restante arquitectura da cidade, enquanto que, ao mesmo ao tempo, era tão original e icónica que certamente se tornaria o símbolo mais
reconhecível da metrópole.
Terminada a palestra, o mestre arquitecto foi-se embora,
e os restantes estudantes acompanharam-no, acenando
constantemente com a cabeça em concordância, pensando certamente que, assim, alguma da auto declarada
superioridade do velho passaria para eles.
Eu não saí de junto do edifício, e observei-o mais uma
vez. Agora já não me parecia tão belo. Tinha sido idiota e
cego. Muitos dos elementos que ainda há pouco admirei
pareciam-me agora desnecessários, algo que tornava a
fachada demasiado pesada. Continuavam a ser fruto de
uma mente conhecedora, mas o que estavam ali a fazer?
O seu propósito era claro. Mostrar ao mundo que o velho
mestre sabia fazer aquilo, que tinha conhecimentos, que
era melhor que os outros. Este edifício, não a ponte, fora
construído para alimentar o ego de um homem.
Demorou cinquenta anos para que o destino me levasse
de novo àquela cidade. Assim que terminei os meus afazeres, voltei ao local onde aprendera aquelas importantes
lições.
Como o velho arquitecto, já há muito falecido, vaticinara, a maior parte dos edifícios que rodeavam o dele
tinham sido substituídos por outros mais recentes. Em
breve seriam esquecidos, se é que já não o tinham sido,
para, estou certo, indiferença dos seus arquitectos. Mas
ficariam esquecidos para sempre? Quem sabe se um dia,
com os gostos, as sensibilidades e o sentido estético mudados, alguém não veja beleza em velhas fotos deles e
se deixe encantar. Pode ser, até, que os edifícios que os
substituíram, ou aqueles que substituirão esses, sejam
de súbito considerados horríveis e desenquadrados e as
pessoas decidam reconstruir o original.
Dos edifícios que o mestre considerou sem futuro, apenas um ainda se mantinha em pé. Pelas janelas, viam-se
pessoas a trabalhar, sentadas em secretárias à frente de
um computador. Apesar de, claramente, ter sido construído para habitação, fora adaptado para albergar escritórios. A razão por que aquele edifício fora o único

NANOZINE 4| 05
sobrevivente é algo que desconheço. Terá chamado à atenção de alguém influente? Ou foi o empreiteiro que o comprou incapaz de o derrubar? Por alguma característica do
seu desenho que, numa observação superficial, me tenha
escapado? Pura sorte? Na realidade, de pouco interessa.
O facto é que sofreu uma remodelação interior e uma
restauração exterior e foi adaptado para as funções que a
sociedade passou a requerir dele. A sua fachada, antanho
banal, agora destacava-se entre os seus novos vizinhos e
era digna de admiração. E não apenas por nostalgia.
A ponte da cidade também tinha sido restaurada. Tornara-se um ícone. Sempre que era necessário uma imagem
para invocar aquela cidade, era uma foto ou um vídeo da
ponte que se escolhia. E, apesar de tudo, continuava tão
útil como há cinquenta anos atrás, senão mais.
Como o mestre pretendera, o seu edifício ainda se encontrava em pé, mas era uma sombra do que fora. Uma
casca vazia, coberta de grafitos e com as portas e as janelas tapadas com tábuas podres. Do seu interior, emanava
um intenso cheiro a fezes. O estado em que se encontrava
chocou-me.
Durante um par de horas andei à volta do edifício, tentando perceber o que tinha acontecido. Pessoas paravam à sua
frente. Algumas, muito poucas, falavam e olhavam para
ele com verdadeira paixão. Não eram muito diferentes de
mim quando o vi pela primeira vez, antes de perceber os
verdadeiros motivos por trás da sua génese. Mas a maioria
tentava impressionar os amigos ou a namorada citando artigos de revistas de arquitectura plagiados de revistas mais
antigas. E, enquanto falavam da beleza e da técnica inatacável e professavam o seu amor pela obra, notava-se nas
suas expressões e vozes que tentavam conter um profundo
asco, como um homem a tentar fingir que a maçã podre
que comprara a metade do preço era uma delícia só para
parecer mais esperto que os demais.
O estado do edifício incomodou-me de tal forma que me
dirigi à Câmara. Consegui uma audiência com o presidente da altura. Perguntei-lhe:
- Têm algum plano para reconstruir o edifício do velho
mestre arquitecto?
- Não, meu caro, não. O restaurante que lá estava fechou
cinco ou seis anos depois de abrir. Os clientes passaram
todos a frequentar um lugar ainda mais fino, num “château” restaurado, junto ao rio. Desde essa altura, ninguém
mostrou interesse no edifício do velho mestre. É uma construção inútil. A câmara não vai investir dinheiro em algo
de que não vai tirar rendimentos.
- Então porque não o manda demolir? Dá má imagem
àquela parte da cidade.
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- Então porque não o manda demolir? Dá má imagem
àquela parte da cidade.
O presidente olhou para mim com um ar chocado.
- Senhor! Aquele edifício é arte, e a Câmara não destrói
arte.
Depois dessa resposta, despedi-me e fui embora.
Antes de abandonar a cidade, fui ver o edifício uma última vez.
Repetiu-se tantas vezes que aquilo era arte, que o passou a ser, mesmo que ninguém entendesse exactamente
porquê, e por isso não eram capazes de o demolir. Por
outro lado, já não tinha utilidade para os habitantes da
cidade, excepto para os toxicodependentes e sem-abrigo
que certamente lá se refugiavam à noite, pelo que ninguém o queria restaurar.
Como resultado, não passava de um local a cair aos
bocados, malcheiroso, que destruía a imagem do seu
pequeno canto da metrópole e impedia que algo novo
e útil fosse ali construído. O velho mestre merecia um
legado melhor.
Então, lembrei-me da arrogância do homem, do seu
perfeccionismo doentio, a obsessão com a imagem que
teriam dele no futuro, a preocupação que a sua obra
sobrevivesse como arte. E percebi que me enganara.
Aquele era exactamente o legado que alguém como ele
merecia.

Joel Puga concluiu o curso de Engenharia de Sistemas e
Informática em 2008 na Universidade do Minho. Os seus
anos de formação foram passados entre os estudos, a leitura,
o cinema e a escrita. Após um período de mais de dois anos
como Bolseiro de Investigação, trabalha agora como programador. Para além de ter contribuído para vários artigos
científicos, conta também com alguns contos publicados
em fanzines e antologias. Publicou os contos “O Último” na
antologia Talentos Fantásticos (2009), “A Gloriosa Raça das
Ratazanas” na Fénix n.º 0 (2010), “Hölestern” na Antologia
BBDE (2011) e “O Cornudo” na Nanozine n.º 1.
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I
O nosso conto tem início num escritório qualquer da capital onde se encontram
dois homens junto a uma mesa cheia de jornais. Um dos homens é um detective
famoso de seu nome Gabriel, o outro é Afonso o seu ajudante. Gabriel tem por
volta dos 43 anos de idade é alto, magro, cara comprida e sem bigode ou barba.
Tem o “verdadeiro” ar de detective, um chapéu de abas e uma comprida gabardine,
ambos negros. Por baixo traz um clássico e elegante fato. Conta-se que é um verdadeiro veterano na resolução de casos difíceis e macabros, tem na sua carteira um
vasto currículo de casos considerados perdidos resolvidos por ele. Afonso, o seu
assistente, é um jovem com uns 31 anos e encontra-se a aprender com o “mestre”
de forma a tornar-se, num futuro próximo, um dos maiores detectives da capital.
O jovem cresceu um bigode e traz uns óculos que lhe conferiam uma certa maturidade, no entanto é gorducho e move-se de forma desajeitada.
Era uma manhã solarenga e Gabriel tinha sido informado por uns colegas seus
que um crime macabro tinha ocorrido numa aldeia remota do interior, esse crime
despertou-lhe a atenção:
- Por favor passe-me esse jornal. - diz Gabriel.
- Com certeza senhor.- responde de imediato, Afonso, enquanto lhe passa o jornal
para as mãos.
- Recebi a informação de que ocorreram uns estranhos desaparecimentos numa
aldeia do interior. Deixou-me inquietado pois as pessoas desapareceram sem deixar qualquer rasto e a polícia nada pode fazer. Os jornais falavam em superstições
locais que estariam na origem dos desaparecimentos e queria saber se a noticia
vinha nesse jornal também. Eu ainda estou ocupado com este caso importante
na capital, o que me deixa aqui preso. No entanto o caso, como bem sabe, já vai
avançado e já não preciso tanto dos seus serviços. Podia ir até esta aldeia, comece
a investigar e a fazer o trabalho de campo. Nós, meu caro assistente, iremos desvendar este estranho caso que ninguém conseguiu resolver!
Gabriel pousa na sua secretária um jornal com uma notícia sublinhada e com anotações de lado. Afonso tira do bolso do seu casaco um bloco de notas, olha para o
jornal e começa
a tirar notas sobre a localização geográfica da aldeia onde ocorreram os estranhos
desaparecimentos.
- Bem senhor, se já não precisa dos meus serviços, irei então seguir o seu conselho
e ir até essa aldeia para começar a investigação. Irei tentar encontrar um bom local
onde nos possamos instalar convenientemente. Amanha apanho o comboio logo
de manhã e vou para essa aldeia.
- Leva todo o material necessário para a investigação e faça relatórios com regularidade para me manter informado, segundo consultei noutros jornais, os desaparecimentos já duram há muito tempo mas intensificaram-se nos últimos três
anos, ou seja, desde 1873, os aldeões pensam que...
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Afonso interrompe Gabriel dizendo: - Eu sei senhor, os
aldeões atribuem as culpas a vampiros e estranhos seres,
que vivem no mato que rodeia a aldeia. Na aldeia vizinha,
segundo eles, há pessoas que pactuam com esses estranhos seres.
- Embora seja disparatado. - diz Gabriel - Será preciso
ir ate essa aldeia vizinha para ver o porquê de tais afirmações, talvez essas pessoas sejam realmente suspeitas.
- Assim o farei, irei investigar todo o caso em toda a sua
extensão. Vou fazer os preparativos para a viagem de
amanhã.
- Sim, o caso que estou a resolver na capital estará resolvido dentro de uma semana e irei, então, ter consigo
à aldeia. Não entre em conflito com os habitantes, tenha
respeito pelas suas crenças e superstições, sabe que nas
terras do interior há uma grande crença nessas matérias
do oculto e do sobrenatural.
- Sim senhor, é claro, sou um cavalheiro e respeito todas
as crenças, até as mais absurdas como essas dos camponeses. Este caso por ser bastante estranho vai dar-me um
grande gosto a resolver, não tem a ver com os grandes
crimes a que estamos acostumados. Vou até minha casa
para fazer então os preparativos para a viagem, até breve.
Afonso despede-se e abandona o escritório de Gabriel
dirigindo-se para sua casa. Gabriel fica a trabalhar no seu
caso actual. Um caso de assalto com assassínio em que
toda uma família de mercadores ricos tinha sido brutalmente chacinada por um grupo violento de assaltantes,
que estavam decididos a encontrar as valiosas jóias dessa
família escondidas em local incerto. A família não cedeu
e debateu-se corajosamente, mas os membros do grupo
acabaram por matá-los um a um até que o último, um
jovem rapaz de 21 anos, acabou por dizer onde estavam
as jóias, mas nem assim se salvou. O grupo de assaltantes
já estava quase todo detido, no entanto nem todos os
membros do grupo tinham sido identificados e capturados. Gabriel sabia que esse caso tinha perturbado profundamente Afonso que tinha perdido a sua esposa de
uma forma bastante semelhante, durante um assalto ao
qual ela resistiu e acabou por ser vítima de uma facada
no pescoço, Afonso estava a levar o caso muito a peito e
assim Gabriel, enviando Afonso para o interior para resolver um caso aparentemente menos perturbante e brutal, iria mantê-lo afastado e ocupado de forma a esquecer
e afastar-se do recente caso que tanto o tinha perturbado.
Afonso fez os preparativos para a viagem e no dia seguinte

logo pela manhã, dirigiu-se até à estação dos comboios
para fazer a viagem para o interior mostrando-se muito
entusiasmado com a situação. Gabriel despede-se do seu
ajudante e amigo e relembra-o para que escreva relatórios
com frequência de forma a mantê-lo informado sobre o
caso. O comboio parte e Gabriel retira-se para o seu escritório novamente para continuar o seu trabalho sobre o
caso do assalto.

II
Dois dias depois da partida de Afonso, Gabriel está já
quase a acabar o seu caso. Tinha provas que ligavam os
vários membros do grupo ao massacre que tinham feito, só faltava agora enviar as provas à polícia e aguardar o avanço do caso, foi também neste dia que recebeu
o primeiro relatório de Afonso, é com grande satisfação
que o lê:
Gabriel:

18/04/1876

Cheguei a esta pequena aldeia do interior, julguei que fosse
maior. Tem casas rasteiras na sua maioria e é rodeada por
uma densa floresta por todos os lados. O caminho de ligação entre esta e outras aldeias tem de ser feito pela floresta o que só por si já pode ser um solo fértil para as tais
superstições. Para chegar aqui precisei de recorrer a uma
carroça velha que me transportou por um péssimo caminho
cheio de buracos. Mal cheguei vi que iria ter problemas
em encontrar alojamento, a aldeia não recebe muitas visitas e não tem pensões nem hotéis. Por fim lá encontrei um
quarto minúsculo na casa de um homem que sabendo tratar-se de um detective propôs hospedar-me, e é ai que me
encontro instalado. Dei um passeio pela aldeia e procurei
informações em cafés e restantes espaços de sociabilização.
A população é muito desconfiada, como se tivesse medo de
algo, ninguém me disse nada de relevante, apenas referiram
a floresta como sendo um sítio bastante estranho e místico.
Amanhã vou procurar na floresta, pode ser que encontre
algo por esses lados, provas ou rastos dos desaparecimentos, soube também de uns relatos de contrabando de cereais
nesta aldeia, vou tentar ter informações sobre isso pois pode
estar ligado aos desaparecimentos.
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Cumprimentos
Afonso
Gabriel depois de ler o pequeno relatório respondeu, dando indicações para que Afonso procurasse
informações nas pessoas mais importantes da aldeia. Aguardou então por futuros relatórios do seu
ajudante e continuou o seu trabalho. Tinha indicações
que todos os suspeitos tinham já sido capturados pela
polícia e iriam ser julgados brevemente depois de um
interrogatório. Gabriel ficou muito contente com a
situação pois esta iria dar-lhe mais prestigia. Este caso,
devido à importância da família vítima do crime, tinha sido um caso muito falado e comentado em todos
os meios de comunicação e Gabriel tinha sido a pessoa que o tinha resolvido, estava a desfrutar de um
grande prestígio, sendo apontado como um dos melhores detectives da capital.
Três dias passaram até que Gabriel recebeu um novo
relatório do seu ajudante, pensa que esse caso será
fácil de resolver e lê o relatório com entusiasmo:

histórias estranhas sobre vultos que caminham na floresta à
noite, estranhos brilhos e ruídos que seriam provocados por
criaturas bizarras e pelos habitantes da aldeia vizinha, mais
pequena e antiga. Esses habitantes foram-me descritos como
sendo pouco humanos e como estranhos adoradores de diabos e seres das trevas. Reparei que o aldeão, sentia uma certa
repugnância quando mencionava a aldeia vizinha ou os seus
habitantes. Contou que muitos deles faziam a adoração ao
diabo e que fazem pactos com vampiros e lobisomens, falou
também de umas estranhas máscaras. Outras pessoas que estavam presentes e que ouviram a conversa por alto pareciam
concordar assustados com as afirmações do bêbado mas nada
disseram. Sobre o outro assunto, hoje pareceu-me ouvir realmente relatos de contrabando de cereais para Espanha que
passam por estes lados, talvez os desaparecimentos estejam
relacionados com esse contrabando, pareceu-me também ver
movimentos estranhos da parte da população. De momento
fui até ao meu quarto, escrevi o presente relatório e preparome para partir para a outra aldeia. Acho-a bastante estranha
e vou lá ver o que se passa. Estarei lá um ou dois dias e volto
para esta aldeia.

19/04/1876 Assim me despeço,
Cumprimentos

Gabriel:
Explorei a floresta, tal como tinha indicado anteriormente mas não encontrei nada de realmente comprometedor ou que possa servir de prova. No entanto, enquanto andava por lá encontrei um aldeão estranho que
passeava por ai bastante embriagado. Ficou surpreendido pela minha presença e aconselhou-me a não andar
por aqueles lados quando escurece, agradeci o conselho,
apenas para não ofender e continuei com as minhas explorações. Como já referi não vi nada comprometedor
mas em certas árvores, nas que julgo serem as maiores
e mais antigas, existem umas marcas estranhas e também de aparência antiga pois estão um pouco apagadas
e gastas, parecem marcas. Depois de ver isto, dirigime de novo à aldeia, onde vi de novo o aldeão bêbado
sentado na parte de fora da taberna encostado a uma
parede bastante degradada. Fui ter com ele, dos habitantes da aldeia com quem falei, foi o que se mostrou
mais disposto a conversar. Disse que gostaria muito de
conversar mas que se encontrava muito seco e necessitava de uma bebida, paguei-lhe a bebida e ele contou-

Afonso
Gabriel pousou o relatório e pensou sobre o caso todo. Um
caso de rivalidade entre as duas aldeias poderia ser possível.
Os habitantes culpados podem estar a tentar descartar as
culpas e atenções para a aldeia vizinha, enquanto continuam
com o contrabando e com os desaparecimentos. Reparou
que Afonso não tinha falado com nenhuma figura importante da aldeia, o que lhe poderia ter revelado mais detalhes sobre a rivalidade. No entanto ao que lhe parecia pelos
relatórios, as pessoas não falavam muito sendo assim difícil
a investigação do seu ajudante. Deixou estes pensamentos e
voltou ao seu caso actual, que por esta altura estava já totalmente resolvido, os suspeitos foram considerados culpados
e a Gabriel só já lhe restava fazer umas quantas entrevistas
sobre o assunto para poder ir ter com o seu ajudante.
Passados dois dias chegou um novo relatório. Este já foi feito
na tal aldeia descrita como misteriosa e mística, o relatório
continha informações importantes e perturbantes, Gabriel
leu-o atentamente, dizia o seguinte:
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20/04/1876
Gabriel:
Já me encontro instalado na nova aldeia. Esta é ainda
mais pequena que a outra onde estive anteriormente. As
casas são igualmente rasteiras e também é rodeada pela
mesma floresta, no entanto, as ruas são escuras ao contrário da outra aldeia, nesta há pouca iluminação e existem sítios onde só a luz da lua e das estrelas iluminam. A
aldeia tem partes que não são habitadas, sendo as casas
nessas partes apenas ruínas. Existe uma pensão na aldeia, o que me deixou bastante satisfeito pois agora já
tenho um espaço que sirva de escritório para os dois. Os
donos da pensão, tal como a maior parte da população,
têm um ar estranho e aluado, o seu olhar é vazio e fixo
o que por vezes me provoca uma certa inquietação. Fiz
questões sobre quais as pessoas mais indicadas para falar
e foi-me indicado um idoso. A pessoa mais respeitada
desta aldeia, um homem muito idoso, curvo e todo grisalho com um ar perturbador como o resto da população.
Ele acolheu-me em sua casa, uma casa pequena com dois
compartimentos, um era uma pequena sala que servia de
cozinha também, e o outro compartimento era um quarto, no interior deste quarto dava para ver pendurada na
parede uma estranha mascara vermelha. Explicou-me
que existe uma grande rivalidade entre as duas aldeias,
os habitantes da outra aldeia têm medo desta gente já há
muito tempo.
Contou que esses medos se devem a superstições e a lendas e mitos antigos, contados pelos antepassados. Ao que
parece esta aldeia tem uma grande tradição de ligações
à bruxaria, havendo aqui registos de muitos julgamentos feitos pela inquisição no passado. Julgamentos de homens e mulheres acusados de pactuarem com criaturas
infernais e de fazerem rituais estranhos. Os habitantes
da outra aldeia nunca ultrapassaram isso e continuam a
falar de estranhos seres e rituais que se fazem na floresta
que lhe foram contados de geração em geração. As máscaras, disse-me o ancião, são tradicionais desta aldeia já
vem de tempos antigos e são usadas como decoração por
algumas pessoas. Na minha opinião os aldeões da outra
aldeia querem desviar as atenções de cima deles e ocupar-me com histórias. Vou estar atento e talvez regressar
à outra aldeia depois de amanha. Neste momento estou
no meu quarto e acho que por falar de bruxas e diabos e

e pensar nessas matérias fiquei um pouco impressionado e
parece-me ver realmente estranhos brilhos na floresta. No
entanto deve ser a minha imaginação a funcionar, deve ser
um qualquer reflexo de luz, vou até lá fora ver o que se passa
pois tenho a curiosidade à flor da pele.
Cumprimentos
Afonso
Gabriel ficou curioso sobre tal aldeia. Cheia de lendas de
bruxaria e rodeada de floresta era um solo fértil para a superstição, mas os seus habitantes não lhe pareceram culpados, apenas camponeses com tradições antigas. O que o
animou foi o facto de que Afonso parecia partilhar da sua
opinião quanto aos verdadeiros culpados dos desaparecimentos o que deixou Gabriel satisfeito.
Passaram dois dias e Gabriel já tinha dado as entrevistas
necessárias e esperava apenas a correspondência de Afonso
para saber para que aldeia se dirigir. Já se tinham passado
quatro dias e não chegava nenhum relatório. Gabriel estranha este comportamento e decide partir para ver o que
se passou e perceber o porquê da ausência de relatórios
durante um período de tempo tão grande. Preparou a sua
bagagem e partiu de comboio no dia 26. Chegou tal como
Afonso a um ponto onde teve de recorrer a uma carroça,
o condutor era um robusto e vermelho camponês que logo
o convidou a subir. Durante a difícil e turbulenta viagem
Gabriel perguntou ao condutor o que este sabia dos desaparecimentos, este respondeu:
- Esta floresta é um perigo, quem quer que se aventure ai
está condenado. Sempre houve raptos, sempre! Já o meu
pai e o meu avô me falavam dos raptos e dos estranhos pactos com o demo que se fazem ai. De noite aparecem vultos
que fazem estranhas danças e rituais, entoando cânticos
infernais e convocando criaturas diabólicas para os servir...
Gabriel fingiu ter em grande conta estas informações, elas
comprovavam o que o seu assistente lhe tinha contado sobre a rivalidade entre aldeias, seguiu a viagem sem falar
muito mais até chegar ao seu destino.
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Jorge abriu a porta do alfarrabista e um cheiro húmido invadiu-lhe a mente.
- Boa tarde. Bradou uma voz rouca do seu interior.
- Boa tarde.
- Então o que o traz aqui?
- Procuro um conto.
- Sim, mas de que tipo?
- O que procuro deve ter cem palavras.
- Que especificidade.
- Pois sim, tem alguma coisa?
- Huummm, deixe ver.
- Agradeço que veja se não tem por aí um perdido.
O livreiro abriu a gaveta e retirou do seu interior o palavómetro. E após algumas medidas, eis que
surge um conto, assim como este, com cem palavras, nem uma a mais, nem uma a menos.

Rui Serra conta com um livro publicado “Escritos de um outro
dia” pela editora Edium e participou na Antologia WAF (World
Art Friends). William Blake, Edgar Allan Poe e Jack Kerouac
são os principais autores que influenciam a sua escrita.
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PARTE IV
Braguinha temia que algo acontecesse, que alguém tentasse roubar o cálice. Ele sabia que não era o único
a cobiçar o malfadado objecto. Via-o no olhar de todos quantos se acercavam do Pirata. Via-o como se nele próprio encontrasse a verdade daqueles homens. Via-se. Por isso sabia que devia ser astuto e rápido. Criou um plano.
Insatisfeito e receoso, criou outro plano. Para não ser surpreendido por algum imprevisto, ainda se assegurou,
atestou, certificou, confirmou com ameaças aqueles que comprou, para cumprirem o seu trabalho. O silêncio dos
seus actos guardou-o para si. Nem com a jovem com quem trocava privadamente suspiros ardorosos e palavras
engatadoras e indaganços fisiológicos, desabafou. A primeira parte do plano foi relativamente fácil de conseguir. A
confiança, se bem que limitada que o Pirata Gagueiro tinha com ele, proporcionara oportunidades que a mais ninguém se apresentara. O simples acesso aos aposentos do pirata político fora crucial. Aproveitando um descuido,
Braguinha usufruiu da oportunidade para conseguir uma impressão do cálice num pedaço de barro que o artesão,
encarregue de fazer a cópia, lhe dera.
O artesão fora, poucas vezes, companheiro de aventuras nocturnas dos dois amigos. Tudo com o intuito de observar bem a peça para que não houvesse erros de maior, pelo menos a olho nú. Feita a cópia, teriam de actuar o
mais rápido possível. Após a troca dos cálices, seria uma questão de tempo até que a sua substituição fosse notada.
A noite do assassinato fora por coincidência, também a noite da permuta. A ideia do homicídio não fora dele, não
daquela forma... a arma que iria usar, dar-lhe-ia contornos mais civilizados. Queria encenar um roubo. O verdadeiro furto havia acontecido ainda em casa do pirata. As ruas escuras dariam a cobertura necessária ao suposto
ladrão-assassino e o cálice agora extraviado, o falso, serviria de engodo para desviar as atenções para si próprio.
Aquele personagem saído das sombras, fora um bónus. Fez o serviço e nem precisaria de lhe pagar. Ah! Tudo corria bem! Muito bem!
Cara de Cepo chegara a outro impasse. Sentia-se perdido, exactamente como logo a seguir a terem-lhe roubado
a jóia. Pensava e repensava em quem teria a peça e na realidade, podia ser qualquer pessoa. Alguém chegado ao
Gagueiro? Talvez aquele político ... aquele que andava sempre à sua volta! Provavelmente ele saberia de alguma
coisa, mas como perguntar por assunto tão distinto sem levantar suspeitas sobre si? Decidiu pesquisar por duas
vias – o político que estava com o pirata na altura do assassinato e o vendedor a quem havia comprado o cálice.
Ele ainda perguntava a si mesmo o que havia naquele cálice que o tornava tão especial... Quem o teria feito? E
que artes usara? Cara de Cepo mantinha uma ligação ao objecto que lhe era difícil explicar. Tão-pouco tentara
comentar com vivalma.
O pirata tinha uma vida bastante ocupada pelo bar e restava-lhe pouquíssimo tempo para confraternizar
fora do local de trabalho. Aliás, nem precisava, lá já confraternizava o suficiente. Dava graças por ter um bar onde
todos os clientes eram piratas. Ninguém mais se atrevia a colocar ali os pés, excepto alguma mulher obstinada
por levar mais umas moedas para alimentar a prole ou divertimento remunerado. Era sabido que o esta clientela
gostava era mesmo de beber e pândega, e não tinha muita propensão a desabafos vindos do mais profundo da

alma. Nem os piratas tinham alma. Vendiam-na à primeira oportunidade quase sem regatear preço.

Com essas primeiras moedas pagavam a entrada no mundo da pirataria, porque nem sempre era vocação familiar,
por vezes necessitavam comprar um lugar num corsário, mesmo que fosse para lavar o convés. Certas mães tentavam por tudo que os filhos seguissem outros caminhos na vida, mas o mar enfeitiçava-os. Fugir das saias da mãe
também. A promessa de aventura, tesouros e mulheres em cada porto, apelava aos jovens que, à falta de melhor
perigo, enveredavam pela fantasia e promessa de governar os mares salgados, solitários e amargos – coisa que só
muito mais tarde compreendiam. Assim aprendiam o mundo e tornavam-se tão duros como a vida que levavam.
Porém amavam essa vida tanto, que se o mar lhes faltasse, secavam-se-lhes as veias e tremiam, qual bêbedo à espera da primeira rodada após o descanso forçado do sono ressacado.
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Cepo ganhara uma nova vontade de viver ao descobrir sobre quem, por direito,
se vingar. Achava estranho agora que de novo havia perdido o paradeiro do copo,
essa mesma vontade se reafirmar. Nunca fora tão viciado por algo como pelo
cálice. Nem mesmo pelo mar que chegara a percorrer em tempos desaparecidos
da memória com a ajuda do álcool. Descobrira que a melhor maneira de curar
um vício, seria substituí-lo por outro. Desta vez, desejava banquetear-se nessa dependência, nessa lama. Há qualquer coisa intrínseca no ser humano que o chama
para o cataclismo ainda que saiba racionalmente que é má, muito má ideia - o
desejo do abismo consegue então, ser o ar que o alimenta.
Braguinha fez-se muito caseiro por uns dias. Queria experimentar o cálice no
sossego da refeição caseira que conseguira que a rapariga lhe preparasse. Não devia ser visto em posse do objecto furtado. A forca não estava dentro dos planos
Não! Queria bem o contrário. Um alto cargo no governo seria satisfatório para
já. Não ficaria por aí, mas sabia que toda a ascensão é feita no decorrer do tempo. Teria de ser paciente ou então... fazer um outro plano, desta vez com outros
propósitos – Será que o poder do cálice chega para me fazer presidente? – Estava
disposto a fazer com que a resposta fosse positiva. Olhava o copo e a sede de poder
tornava-se insuportável. Chamava-o. Ás vezes quase duvidava quem teria, na verdade, feito os planos. Ás vezes, aquando sentado ao lado do pirata enquanto ele
usava o cálice, sentira-se fora de si, levado por pensamentos que nunca ousara
antes. Simplesmente por olhá-lo, tinha provocado efeito em si e cedera-lhe. Perguntavaa si próprio se aquele objecto estava realmente enfeitiçado. Ah... mas que
prazer deixar-se enfeitiçar por ele... O cálice entrara apenas na vida do homem e já
o apagava em desejos para além do copo em si. Estava na hora de o apreciar.
Era um momento solene. A respiração fugia-lhe. As mãos tremiam-lhe enquanto
tentava agarrarem-se firmes ao cálice. Estava arrebatado. Tentava controlar-se. A
cabeça viajava à velocidade do futuro mais longínquo. Já se via presidente, a falar
para o povo que o ouvia submisso. Sacudia-a, a cabeça. – Mantém-te atinado. Ainda falta muito para lá chegares... – Destapou finalmente o cálice e arregalou os olhos. O que beberia? Pousou o cálice na mesa após o observar com cuidado. Sentiuse perdido no quarto. O que iria beber? Bom, tudo o que tinha, excepto água. A
água enjoava-o, como se o ajudasse a re-saborear o hálito constante da boca meio
imunda. Encontrou uma garrafa entre os papéis, livros e lixo da sala. Antes de
entornar o conteúdo da garrafa, cheirou o cálice. Meteu o nariz lá dentro. Fechou
os olhos. Deleitou-se. Hum... Se antes de o utilizar já estava em êxtase, depois de
beber... – O que será me que vai acontecer? – Perguntava-se inseguro. – Não me
vai matar pois não? – Hum... – Já chegaste até aqui, não vais ficar pelo meio, pois
não? – Quando se sentia inseguro, tinha por costume falar para si na terceira pessoa e acabando por chegar a consenso, mais tarde ou mais cedo. Precisava de se
convencer. Estreou o cálice com o suco alcoólico e fez o líquido percorrer as suas
paredes cristalinas. Saboreava cada micro-segundo. Sabia que a sua vida estava
prestes a mudar. Sabia-o. Levou a taça à boca como quem reza, primeiro elevandoa, depois, levando-a aos lábios secos, ávidos daquele néctar desconhecido.tinha
por costume falar para si na terceira pespessoa e acabando por chegar a consenso,
mais tarde ou mais cedo. Precisava de se convencer. Estreou o cálice com o suco alcoólico, fez o líquido percorrer as suas paredes cristalinas. Saboreava cada microsegundo. Sabia que a sua vida estava prestes a mudar.
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Nada. Sentei-me para escrever, como aliás o faço todas as manhãs, e nada. O ritual estava-me entranhado e não tinha que
enganar. Cinco folhas brancas em cima da secretária. Era uma
questão de eficiência e economia. Sabia que nunca escreveria
mais de dez páginas num dia e irritava-me escrever em papel
calcado por escritas de dias passados. Lembrava-me sempre
a minha incompetência em ir além do limite que a minha inspiração automaticamente me impunha. Depois lá iriam as páginas, virgens de tinta mas maceradas de pressão, para o lixo e
ficava-me a impressão que lá longe uma árvore choraria pelo
sacrifício em vão.
As páginas brancas eram emolduradas por duas esferográficas baratas mas de confiança. Usava-as alternadamente e eram
sempre substituídas antes de a carga chegar a meio. Não queria
sequer imaginar o que aconteceria se, a meio de uma ideia,
uma delas começasse a falhar. A interrupção poderia fazer-me
esquecer uma palavra ou frase e isso era algo que eu não me
podia dar ao luxo de perder.
A costumeira chávena de café repousava no canto superior da
secretária, uma peça única de madeira escurecida que tinha
a carga simbólica de ter pertencido à minha avó, uma poeta
desconhecida lá fora mas enorme cá dentro do meu coração.
Ou seja, tinha tudo pronto para escrever mas as palavras, as
letras até, teimavam em não sair. Nos primeiros minutos não
me preocupei. Deixei-me ficar ali de olhos fisicamente fixos
no papel mas que o perpassavam muito para lá das fronteiras
reais e se perdiam nos meandros da minha imaginação. A
aparelhagem estava sempre ligada durante a minha escrita e
não fosse a entrada triunfal e épica da rainha Sheeba no meu
canal auditivo, penso que teria ficaria naquele estado semicatatónico por mais meia hora. Mas a verdade é que o Handel
me lembrou que passavam 15 minutos das 10h da manhã e
ainda tinha a primeira folha imaculada. O caso era mais grave
do que parecera inicialmente.
Teria de recorrer ao meu sistema mais potente para romper
aquele empedernido bloqueio de escrita. Levantei-me e dirigi-me à estante de livros na parede mais distante do meu escritório. Passei os olhos pelos livros e optei por uma biografia
de Charles Dickens. A grandiosidade sempre me inspirou. A
genialidade dos outros consegue sempre despertar e acicatar
a minha própria mediocridade. Depois de ler uns bons parágrafos de certeza que a inspiração surgiria de mãos dadas com
a motivação mas, ao contrário de Dickens, não teria grandes
expectativas para o que daí viesse. O que não quer dizer que
não aceitaria, agradecido, as palavras que surgissem. Afinal de
contas uma frase escrita hoje era menos uma frase para escrever amanhã.
Sentei-me na minha cadeira e li ao ritmo do cavalgar das

das Valquírias. Era difícil um cenário mais adequado para uma boa sessão de escrita mas a
verdade é que, nesta manhã, nem conseguia sequer cheirar a inspiração, quanto mais abraçála e amá-la no lençol de folhas que permanecia
intocado na minha frente.
Depois de ler 30 (trinta) páginas da vida de
Dickens e com o relógio a bater as 11h, a situação tomava contornos preocupantes e era urgente interromper o problema antes de este se
tornar uma regra. Era preferível que tudo aquilo
se mantivesse como uma excepção. Afinal de
contas as estatísticas ainda jogavam a meu favor. O manuscrito ia nas 200 páginas e até agora
tinha escrito todos os dias desde o início.
Decidi variar e não insistir. Liguei o computador e verifiquei o e-mail. Escrevia em papel mas
fazia-o por devaneios românticos e superstições
ridículas. Na verdade dominava as tecnologias
de informação e pensava até lançar este próximo
livro somente sob o formato de e-book através
da Amazon. Para além das motivações financeiras, agradava-me a ideia de que a Amazon
virtual acabaria por salvar a Amazónia real da
desflorestação através desta mudança de paradigma da publicação em papel para a publicação
electrónica.
Cliquei num link directo que tinha no desktop
para a minha conta de e-mail. Li os poucos emails que recebera. Eliminei algum spam que
passou despercebido por entre as malhas do
servidor e cliquei para responder a uma mensagem do meu editor. Já há algum tempo que
não lhe dava um ponto de situação do livro actual pelo que achei por bem anunciar-lhe a quebra
da barreira das 200 páginas. O que vendo bem
era uma excelente notícia e podia até ajudar-me
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a rebentar outra barreira mais premente mas da qual não
queria, por agora, sequer lembrar-me que existia. Momentaneamente não escrevi nada no espaço, também ele
branco, onde surgiria a caixa de texto do e-mail. No imediato, nem me apercebi do sucedido e desculpei-me com
a procura de palavras certas para o efeito. Mas depois de
alguns minutos num vaivém infrutífero do dedo à tecla
observei que algo estava mal. Esforcei-me por teclar algo.
Nada. Os meus dedos pareciam ter uma vontade própria
que não a minha e preferiam imobilizar-se a pressionar um
pequeno rectângulo de plástico. Pela primeira vez, o pânico alistou-se no meu rol de sentimentos daquela manhã.
No entanto, um concorrente poderoso surgiu também na
lista e ocupou o primeiro lugar. Furioso, desferi um golpe
de punho fechado no teclado.
+,kkkkkkkkklççççç
O que surgiu no ecrã não era uma palavra. Aliás aquilo
nem era sequer uma sucessão aleatória de letras. Um inesperado operador matemático surgia ali em primeiro lugar somando-me a incredulidade ao espanto. Abandonei o
computador como se estivesse infectado de um vírus, real
e não virtual, que me pudesse contagiar e remeter para
uma morte dolorosa e purulenta. Voltei às folhas brancas
na minha secretária. A minha mão, trémula de nervos e
medo, pegou numa das esferográficas. Pela primeira vez
desde que era escritor, ou seja pela primeira vez na minha
vida, decidi escrever naquelas folhas brancas algo que não
teria objectivos literários. Tinha ficado de ir ao supermercado durante a tarde. Tinha a lista impressa na memória
e existirá coisa mais simples que um pacote de leite? L, E,
I, T e um E. Tentei mas a caneta não se moveu mais que
uns milímetros para a esquerda e uns milímetros para a
direita num movimento de agitação oscilante que não era
comandado por mim mas antes pelo meu sistema nervoso
inconsciente. Tinta no papel? Nem vê-la.
Tomei finalmente consciência de que não conseguia escrever. Havia um impedimento de natureza indefinida que
me impossibilitava de passar os pensamentos para o papel
ou computador. A estranheza de tudo aquilo adensou-se
em mim. Sentia as entranhas a revolverem-se e um enjoo
subiu-me á boca enquanto a visão humedecia em formas
estapafúrdias que refractavam a luz e me obrigaram a cerrar os olhos. Pensei de imediato num acidente vascular
cerebral. Talvez estivesse a ser alvo de uma síncope não
programada da minha cognição mas os sintomas, para
além da incapacidade para escrever, não estavam presentes. O batimento cardíaco, apesar de acelerado, estava
regular e ritmado. A cabeça não me doía e a memória continuava a ancorar-me à realidade. Estava saudável em tudo
menos na única coisa para a qual queria ter sempre saúde,
que era escrever. Desamparado, deixei-me embalar pelo
desespero.
A aparelhagem assegurava a banda sonora daquela triste
manhã e chorei durante a Primavera e o Verão. Foram
uns minutos de fraqueza e dos quais não me orgulho mas
até um escritor não é de ferro e por vezes são as emoções

que nos seguram pelas rédeas e não o contrário. Limpei os olhos com um movimento brusco do braço, levantei-me impetuosamente e, novamente, imbuído de
raiva. Aproximei-me da aparelhagem e desliguei-a interrompendo o Vivaldi. Não iria deixar que chegasse ao
Inverno. Aquele deprimente Outono já era mais do que
conseguia ou iria aguentar. Com o silêncio a envolverme voltei ao computador. Teria de haver uma explicação racional para tudo aquilo. Isto não era ficção, era
realidade e aqui haviam leis. Havia a gravidade que nos
prendia a cadeira e se a massa e energia se conservam
num espaço isolado porque é que a minha capacidade
para escrever podia alguma vez ter abandonado o meu
ser? Cliquei no browser e surgiu-me a simplicidade ansiolítica do Google. Agora quase de certeza que tudo
se resolveria. Ou pelo menos encontraria uma razão
para aquele meu desesperante estado. Talvez tivesse
sido algo que comi ou algo que estivesse, momentaneamente, fora de sítio na minha cabeça. Formulei a sintaxe mentalmente: Bloqueio + Escrita + Patologia
Mas o entusiasmo morreu-me na ponta dos dedos. O
cursor no campo de busca piscava trocista enquanto as
minhas mãos pairavam alguns centímetros acima do
teclado. Eu não conseguia escrever!
Foi neste momento, neste derradeiro momento, que a
minha alma, que a minha mente, que o meu intelecto
e tudo aquilo que eu era, bateram no fundo e fracturaram esse mesmo chão desconhecido remetendo-me
para uma baixeza para a qual, segundo o ditado, nunca
ninguém pode ir. Eu batera no fundo e não me limitara a repousar lá à espera do ressalto, eu atravessara-o.
No meio da peculiaridade daquela manhã nem sequer
tomei o acontecimento como inusitado e deixei-me estar ali, absorto na minha tristeza e encolhido no meu
pesar. Como podia ser um escritor se não conseguia
escrever?
Monstros na minha barriga, bem dóceis e inofensivos
quando comparados com os que habitavam agora o
meu crânio e tórax, acordaram-me daquele estado de
catatonia comatosa. Tinha a boca seca e, aparentemente, possuía funções fisiológicas que ainda funcionavam. Contudo, reprimi a fome e tentei uma última
e desesperada saída para aquele labirinto tenebroso.
Sentia-me preso numa idade esquecida na qual a palavra escrita não fora inventada. Apercebi-me de que
via o meu pior pesadelo e o pior é que não sabia como
acordar.
Liguei ao meu leitor-alvo. Aquela pessoa, minha confidente, que lê em primeira mão todos os meus manuscritos e cuja opinião eu prezo quase mais que a minha.
E como o meu discernimento neste momento pouco
me valia, a ajuda dela teria de servir.
“Estou, Catarina? Sou eu.”
“Sim, diz.” Respondeu-me a minha mulher do outro
lado mas talvez sentindo o tom da minha voz, logo
acrescentou: ”Que foi passa-se algo, querido?”
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“Não consigo escrever.” Foi o que as poucas forças que
tinha me permitiram balbuciar.
“Ah... Ok. Quando ouvi a tua voz fiquei preocupada.”
Sei que algures cá dentro uma voz de choque e protesto se levantou! Não seria a derradeira preocupação
de um escritor não conseguir escrever?! Não! Mais do
que preocupação! Isto era pior que a morte pois essa
traz esquecimento a quem a experimenta e, no caso de
artistas, glória e lembranças para quem cá fica! Agora
isto era como estar num limbo eterno de incapacidade
e frustração. Mas como disse, estava fraco. Respondi
apenas: “Não. Não percebeste. Eu não consigo escrever... Fisicamente, com caneta.”
“Ora essa. Que coisa mais parva de se dizer! Deves estar com falta de inspiração. Vamos jantar fora hoje.
Espairecer as ideias e amanhã recomeças.”
“Catarina, eu não consegui escrever leite.” Insisti
eu, incapaz de reconhecer o quão ridículo era o eco
daquilo que tinha acabado de dizer.
“O quê? Olha, eu agora não posso falar porque vou
para uma reunião mas o que estás a dizer é ridículo se
consegues falar e pensar como não consegues escrever? Eu prometo que logo falamos desse bloqueio mas
agora tenho mesmo de ir, ok? Um beijo. Adoro-te.”
Não respondi. Fiquei ali a ouvir o sinal da chamada
interrompida. Aquele tut tut tut a martelar-me o cérebro e a abrir pequenos buracos por onde escoava a
mensagem final da minha mulher. Eu falava. Eu pensava. Eu sabia o que era leite, o que se fazia com ele e,
espantosamente, até como o incluir no livro que estava a escrever. Voltei novamente à estante. Olhei as
longas e lindas filas de livros. Eu sabia de cor o percurso de Frodo até à destruição do Anel. Eu conseguia,
de olhos fechados, visualizar o Ramalhete. Eu era
incapaz de perceber as motivações de Mersault mas
lembrava-me de toda a sua argumentação. Eu conhecia intrinsecamente os trâmites do processo de K. Eu
ria de Pickwick e temia um dia estar ao cuidados de
Annie Wilkes. Eu almejava emular a profundidade de
um Capitão Ahab ou roçagar a originalidade de uma
Lolita. Interiorizei tudo isto e percebi que, mesmo
incapacitado de escrever, tinha dentro de mim a matéria-prima subjacente à escrita. Foi neste derradeiro
instante, nesta epifania inesperada que deixei de ser
escritor e descobri que seria ditador.
Voltei à secretária e peguei no telemóvel. Faltava o
derradeiro teste. Abri a aplicação de gravador e, sem
pensar, disse a primeira frase do meu novo livro.
Pressionei Stop e retrocedi. O escritório já não estava silencioso. As paredes ribombavam com o bater
ininterrupto do meu coração. Carreguei Play e fiquei
suspenso no ar. Um clique metálico foi seguido da
minha voz a debitar cada palavra exactamente como
as tinhas imaginado e na ordem em que, para mim,
faziam sentido. Cresci em alegria e satisfação numa
exaltação intensa e, até aquele dia, desconhecida. Usei
novamente o telemóvel e abri uma aplicação inovadora. Um programa de speak-to-text que permitia trans-

transformar a nossa fala em texto, em letras, em palavras e frases. Proferi a palavra em alto e bom som.
O b r i g a d o.
Cada letra que surgia no diminuto visor era uma
nota musical na harmonia perfeita que tocava no
meu interior. Enviei o sms acabado de ditar para a
minha mulher e passei o resto da manhã a fazer isso
mesmo, ditar o meu novo livro para o gravador do
telemóvel.
Percebi depois, e com uma certeza inabalável, aquilo
que me tinha acontecido. Apesar do diagnóstico
clínico ter sido uma ruptura de aneurisma, sabiao dentro de mim que aquilo não passara de um
obstáculo. Um desafio que qualquer escritor tem
necessariamente de ultrapassar se quiser continuar
a sua obra. E eu fi-lo, sem hesitar, durante os trinta e
três dias seguintes. Sentia-me como um destro que
perde a mão direita e descobre que afinal também
pode usar a esquerda. Deixei de ser escritor para ser
ditador. Mudaram as regras do jogo mas a essência,
essa, manteve-se. Mesmo depois de internado, incapaz de manter as mais básicas funções fisiológicas,
continuei a ditar.
Escrevia com a voz as mesmas cinco páginas diárias
e as minhas ideias, convicções, vontades, mentiras,
verdades, palavras, letras, passaram para o papel
até ao derradeiro momento em que, na véspera da
minha morte, terminei o livro. Tal como todos os ditadores também eu fui derrubado mas, ao contrário
dos outros, as palavras deram-me a razão até ao fim.
Pedro Vicente Pedroso nasceu a Janeiro de 1981. Viu os seus contos “Cometas extintos” publicados na Revista Conto Fantástico
e outro conto “Znuff ” publicado na Antologia BBDE! Este ano
conseguiu ainda uma publicação na revista BANG! Com o conto
submetido procurou explorar uma ideia: Como reagiria um escritor se não conseguisse nunca mais escrever? Esta pergunta fora
feita à semelhança com da ficção curta de Zoran Zivkovic em “A
Biblioteca”.
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São apenas memórias. Memórias leves e profanas que nos sacralizam. São ténues, fracas e brandas.
Memórias que mais parecem cinzas. Ao mínimo toque, à pouca brisa que passa, leva-as para longe, obriga-as a correr sobre duas pernas minúsculas que, vistas de perto, não passam de quatro traços pretos: dois
maiores, as pernas, verticais, e dois horizontais menores, os pés.
Mas, serão mesmo memórias?
Aos meus olhos são pequenas bolas felpudas de cores variadas onde o preto é predominante, sombra fechado,
e o vermelho sangue. Pequenos seres que saltam na minha frente, em cima da mesa cor de latte, elevam em
esforço as pernas tísicas fazendo sobressair cartazes onde cada um traz ora uma palavra, ora uma frase,
ora uma imagem. Alguns dos pequenos seres saltam mais alto, são os mais coloridos; memórias alegremente
hiperactivas. Outros saltam pouco. Os negros. Ao cair provocam-me tremores e arrepios que abalam a superfície onde os restante seres coloridos saltavam. Fico a vê-las moverem-se.
Serão mesmo seres, as bolas felpudas?
Ficar-me-ei pelas memórias; aqueles seres estranhos, não passam disso, seres estranhos são apenas só mais
uma artimanha delirante da imaginação, da minha imaginação.

Ricardo Cunha, inspirado por Edgar Allan Poe,
traz-nos o seu primeiro conto publicado numa revista.
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- General Alexandre.
- Só Alexandre, por favor.
- Peço desculpa, sou o jornalista que falou consigo ao
telefone, gostava que me contasse a sua história, estamos a realizar um documentário sobre o Salazarismo
e a Revolução dos Cravos gostava que o Ge... hã… o
Alexandre nos contasse a sua história. Aceita?
- Claro. As pessoas devem saber, principalmente os
mais novos, o que aconteceu naqueles anos de miséria.
- Então liguem as câmaras e comecem a filmar.
- Foi há trinta e cinco anos que a minha vida deu uma
volta. Só tinha dez anos na altura.
Estava uma noite fria de Inverno como só existem em
Janeiro. Nesta noite, a chuva caía como lágrimas grossas do céu, parecia que este ia desabar em cima de nós.
Relâmpagos e trovões enchiam o ar de luz, cor e som, eu
na minha cama tremia de medo escorreguei para fora
da cama, o meu Pai estava no rés-do-chão corri para ir
ter com ele lancei-me nos seus braços e ele abraçou-me,
riu-se e disse:
- Então campeão - era assim que ele me chamava - Tens
medo de uma trevoadazinha? - comecei a chorar.
Um dos amigos do meu pai, que ia constantemente
visitá-lo a altas horas da noite para ouvirem a Rádio
Moscovo e falar contra o regime, coisa que eu não
compreendia na altura, sorriu para mim e disse-me
que tudo ia correr bem, que a trovoada não me ia levar
embora porque eles estavam lá para me protegerem.
Ainda me lembro bem dele. Trabalhava com o meu
pai no tribunal. Não sei ao certo o que fazia mas acho
que era um juíz... Sim, era juíz, lembro-me de um dia
quando fui com o meu pai ao tribunal, ele estava vestido com uma toga; era um homem alto e robusto, tinha
olhos azuis da cor do mar, os seus lábios eram grossos e vermelhos. Vestia um casaco de sarja verde umas
calças iguais ao casaco. Sapatos novos de pele cobriamlhe os pés, aqueciam-os e protegiam-os das intempéries.

Ficaram a conversar não sei quanto tempo mais, pois
adormeci nos braços do meu pai. Acordei com o barulho
de uma mão que batia fortemente na porta. Quem seria?
A minha mãe também acordou sobressaltada. Quem seria
aquela hora? O meu pai foi abri-la e vários homens armados invadiram a minha casa, agarraram à força o meu pai
e os seus amigos e arrastaram-os para fora de casa para
uma carrinha. Foi a última vez que vi o meu pai por muito
tempo. Os seus olhos negros olharam os meus. A vida que
dantes existia neles dera lugar ao terror pois sabia que só
com muita sorte voltariam a ver os meus. Apesar de ser
um conceituado advogado foi tratado como um fora-dalei, bateram-lhe na cabeça com cacetetes e nem por um
momento vi a correrem-lhe lágrimas. Algumas lágrimas
começaram a correr-me pela face, gritei e tentei correr
atrás do meu pai, mas, a minha Mãe impediu-me pois não
queria que eles me magoassem.
No dia seguinte esperei que ele voltasse para casa e no dia
seguinte, mas, ele não voltou.
Ele não sabia que a minha mãe estava grávida. A minha
irmã nasceu e cresceu sem o conhecer. Os anos foram-se
passando e nós sem notícias dele. Em 1969 tinha eu quinze
anos e a minha irmã cinco. Eu andava no liceu, tinha uma
bolsa de estudos para poder ser alguém na vida. Foi nesse
ano que a minha Mãe finalmente me contou a razão pela
qual o meu Pai tinha sido levado:
- Alexandre,- disse-me ela - lembras-te das reuniões que o
teu Pai tinha cá em casa?
- Sim.- respondi-lhe.
- Ele e os amigos estavam a preparar uma revolução contra
o regime, mas foram denunciados. A P.I.D.E. levou-os.
- Porquê é que me contas isso só agora?
- Porque se to contasse antes não irias compreender.
Ela tinha razão. Só com quinze anos é que uma pessoa
compreende o que se passa à sua volta e toma consciência
do que vai mal no mundo. O que tinham feito ao meu pai
deixou-me indignado mas o que podia fazer? Por agora,
nada, a não ser esperar.

Seis meses passaram desde esta conversa que tive com
a minha Mãe. Estava na escola na aula de Português, o
professor estava a ler-nos um livro proibido mas nós não
nos importávamos. Falava sobre a liberdade e o amor, já
nos tinha lido muitos livros destes, quando os homens
do P.I.D.E. entraram na minha sala e o levaram tal como
levaram o meu pai. Um colega meu contou-me depois,
no intervalo, que eles também tinham levado o seu pai e
o seu tio, mas ao contrario de mim ele sabia que o seu pai
estava morto. Chamava-se Pedro e tornamo-nos amigos.
Tínhamos agora dezoito anos e éramos inseparáveis, de
modo que as nossas mães queriam que continuássemos a
estudar na Universidade, mas nós queríamos entrar para
o exército, para sabermos notícias dos nossos familiares
desaparecidos. Elas ainda tentaram fazer com que reconsiderássemos, mas, nada nos fez mudar de ideias.
- Foi assim que ajudou a revolução?
- Já lá chego, tenha paciência.
- Tem razão, estou a ser impertinente, mas a função de
um repórter é fazer perguntas aos entrevistados. Peço
desculpa, não fora minha intenção
- Não tem mal, deixe-me simplesmente acabar. Pode ser?
- Sim.
- Durante seis meses prepararam-nos para irmos para
Angola em nome do regime, mas um General já falecido (que Deus o tenha), impediu a nossa partida porque
tomou-nos para o seu comando e ficamos em Portugal
durante vários meses com ele.
Em Dezembro de 1973 chamou-nos ao seu gabinete,
queria falar em particular connosco. Apresentamo-nos
com uma continência ele ordenou-nos que ficássemos
à vontade , olhou-nos durante uns instantes e por fim
falou-nos:
- Já vos observo há muito tempo e verifiquei que vocês
são corajosos e bons soldados, por isso irei fazer-vos uma
proposta. Não podem falar disto a ninguém, é segredo
militar. Se não respeitarem estas regras serão expulsos do
exército. Compreenderam-me?
- Sim, meu General.- respondemos.
- O exército está a preparar uma revolução contra oRegime e gostava de saber a vossa opinião.
Não sabíamos o que lhe responder. Seria algum teste para
ver a nossa lealdade perante o regime?
- Não precisam de se preocuparem tanto, tudo o que me
disserem será mantido em segredo dou-vos a minha palavra de honra.
Graças a esta promessa arriscámos e respondemos com
sinceridade:
- Senhor - começou o Pedro - ambos somos contra o
Governo:
O General riu-se e disse:
- Já desconfiava, via-o nos vossos olhos. Bem vindos aos
conspiradores.
Assim começamos a fazer parte dos que eram contra o
regime salazarista. Nessa noite fomos apresentados aos
elementos do M.F.A. da nossa base militar. Durante
várias noites juntamo-nos para combinarmos tudo. Mais
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tarde viemos a saber que todo o exército do país estava envolvido porque estava descontente com o Governo. Em 24
de Março de 1974 foi realizada a última reunião. Tudo ficou
combinado, a revolução dar-se-ia a 25 de Abril de 1974. Pensei no meu pai, nos seus amigos, no pai do Pedro, no meu
professor, o sonho deles finalmente ia ser realizado. O mês
que se seguiu foi o mais longo da minha vida. Finalmente,
a 24 de Abril chegou o jornal República. Este trazia ao comunicado em código, nessa noite o sinal ia ser transmitido.
Nessa noite, ás vinte e duas horas e cinquenta e cinco minutos foi emitida na Rádio Renascença, no programa Limite, a
música “E depois do Adeus” de Paulo de Carvalho, que marcou o início das operações militares contra o regime. A 25
de Abril, às zero horas e vinte minutos também na mesma
rádio e no mesmo programa foi emitida a música “Grândola
Vila Morena”, que era proibida naquela altura, de Zeca Afonso. Foi o sinal que o M.F.A. escolheu para indicar que as operações militares estão em marcha e são irreversíveis. Estava
um lindo dia. Dessa hora até às quatro da tarde todo o plano
correu como o planeado: ocupamos todos os pontos estratégicos dados como fundamentais, tais como: R.T.P., Emissora Nacional, Rádio Clube Português, Aeroporto de Lisboa,
Quartel General, Estado Maior do Exército, Ministério do
Exército, Banco Portugal e Marconi; foi emitido o primeiro
comunicado via rádio pelo M.F.A., as forças governamentais
começam a render-se sendo a Legião Portuguesa a primeira,
o cerco ao Quartel do Carmo foi realizado onde Marcelo
Caetano e mais dois ministros do seu gabinete tentaram em
vão esconder-se. Tendo-se rendido às sete e meia da tarde.
A população acompanhava desde o início a revolução e
quando soube que o Governo caíra, entrou em alvoroço.
Uma rapariga que nunca vira agarrou-se a mim aos gritos Obrigado! - era esse o seu grito de liberdade... deu-me dois
beijos e partiu. Depois ouvi disparos. A P.I.D.E. disparava
para a multidão que se juntara, o Pedro fora atingido no
meio da confusão e caiu ao meu lado, fiquei aliviado quando
notei que fora só de raspão.
No dia seguinte a P.I.D.E./D.G.S. rende-se. Eu recebi ordens
para colocar em ordem as fichas dos presos políticos e levá-los ao General Spínola. Enquanto os ordenava, uma capa
caiu ao chão. Nela estava escrito: “1964- Caso da aliança
revolucionária judicial” , abri a pasta com receio da resposta. Vários nomes estavam lá escritos. Finalmente descobri o
que tanto procurava: o do meu pai. O meu coração saltou de
alegria, graça a Deus ainda estava vivo. Encontrava-se preso
em Peniche. Levei os caixotes à pressa ao meu General e expliquei-lhe o que estava naquela pasta. Ele ordenou-me que
fosse buscar a minha mãe e que a levasse para lá porque iam
libertar todos os presos políticos e assim o fiz.
«Algumas horas depois eu, a minha Mãe e a minha irmã
encontravamo-nos à porta da cadeia e esperamos que o meu
pai saísse. Meia hora depois dos portões terem sido abertos,
o meu pai saiu e os nossos olhos negros encontraram-se ao
fim de dez anos. Ambos choramos e abraçamo-nos fortemente. O meu pai viu pela primeira vez a sua filha que tinha
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tinha nove anos de idade. Abraçou-se à minha mãe
que também estava emocionada depois de tantos
anos sem se verem. Ele já não era o mesmo. O seu
rosto estava envelhecido de mais para a sua idade, o
seu cabelo estava branco mas uma coisa voltou a ser
o que era, os seus olhos negros mostravam a quem
quisesse ver a vida que ele tinha. Assim acaba esta
etapa da minha vida.
- Muito obrigado por ma ter contado. - Levantei-me
da cadeira e desabotoei o casaco. Estendi-lhe a mão.
- Agradecemos a sua colaboração no documentário.
Com ele esperemos que as pessoas fiquem sensibilizadas com os testemunhos das pessoas, que sofreram
muito antes do 25 de Abril. Corta. Adeus Alexandre.
- Adeus.

Liliana Novais, publicou o conto “Um voo atribulado” na
revista “Jovens Talentos” no fim deste ano. Este conto é a
sua segunda publicação.

DIA DA LIBERTAÇÃO
PARTE I
Mercador
Vieste a este porto para esvaziar porões e encher porões
Atracaste o barco e desapareceste, estilhaço etéreo
Não te pergunto onde estás
Sei que vou conseguir encontrar-te
Antes quero espreitar os teus porões bafientos
Musgo vermelho a escorrer dos betumes como postas de sangue
Ratos que bebem a água salobra e fétida parada no cavername
O que nos trouxeste de mais uma viagem?
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PARTE II
Hoje trazes os porões vazios, coisa estranha!
Se calhar sabes que vim ao teu encontro, preferes
acautelar-te
Deitaste a carga ao mar e fugiste de vergonha
Não te damos sempre o benefício da dúvida?
Também lembramos as outras cargas
A dos perfumes, a das receitas
O precioso contingente de magos para alugar
As peças de panos, estes sapatos que calço
Os livros com a sabedoria que verto
Só que estamos de pé atrás, ficas avisado
Ou ficarias, se me estivesses a ouvir

Talvez barris imensos de pau bichado
Cheios com múmias
Ou apenas terra estéril para fazer lastro, não seria a primeira vez… Mas eu sei onde foste
Isso é que tu não esperavas
Capitão das maravilhas
Um dia
Contacto único e infiel com o que há para lá da
Lembro bem, todos lembramos
Os teus porões despejaram insectos alados, grandes como pombos, ilha
que se espalharam por toda a ilha
Voos tensos e zumbidos irritantes
Muito nos enojaram quando morreram de fome, passados dias
Inúteis por estarem apartados de quem lhes sabia dar sentido

Apodreceram nas ruas, nos beirais
Por mais que limpássemos havia sempre mais um, enfiado no improvável
A emporcalhar o ar, a fazer do vento uma pasta repulsiva
Isso foi uma vez
Algum dia desculparemos?
Houve mais
Quando os teus porões despejaram brilho mineral
Quase cegámos, sem saber o que era
Mais apetecível que o ouro baço, mais estridente que o diamante
Em caixas de madeira odorosa forradas a veludo negro
Para que serviria?
Para derreter, forjar, cunhar, encastoar
Nunca soubemos
E quanto valia?
Um nico, um cento, um país, uma arena de viventes?
Nunca disseste
Já tinhas partido, desaparecido
Tanto que cogitámos
Sábios incumbidos de espiolhar nas retortas e nos alfarrábios
Planos traçados para erigir indústrias, grandes empresas, caso o
minério valesse no mínimo quanto parecia
E pouco depois as pedras a derreterem em charcos refulgentes

Só por ti sabemos quanto o nosso mundo é pequeno em relação ao mundo
Queremos libertar-nos da castração da dependência
Eu sei onde te escondes
Somos senhores da tua fraqueza ó marinheiro
incoerente
Daqui to digo
Já to direi pessoalmente, tarda nada
Foste destituído do teu ministério
Despedido
Porque já não tens segredos
Descobri a ponte de comando, os mapas, os
manuais
Sabemos navegar sozinhos em todas as direcções
Preparámos tripulação, comandante e rota
Tudo o que é preciso para nos fazermos ao mar
E visto que nada trazes…
Nem sequer uma praga ou uma tentação…
Daqui to digo, para adiantar
Chegou o dia da libertação!

Traição, traidor infecto, verruga da peçonha
Morto
Tinhas de levar a melhor
Tinhas de ter a última palavra
O que vai ser de nós agora?
Os abandonados
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PARTE III

Parte IV

Aqui estás tu, mercador
Encontrei-te, não era bazófia

Abandono o lugar mágico
Não partilharemos o sepulcro, mercador
Escolho regressar aos teus porões, que mal eles cheiram
Bastará um machado de gume rombo, a madeira está tão
podre
Já estava podre quando fizeste o barco transoceânico
Usaste a madeira da ilha onde tudo está a apodrecer
Vou fazer saltar estilhas e deixar entrar a horrível água do
mar

Estás a dormir?
Venho eu ao esconderijo
Gasto toneladas da melhor magia
Trago a admoestação e a solução pelo arrependimento
A vaidade de um povo a libertar-se…
E tu ressonas?
A ressonar não te oiço
Estás desfalecido, desmaiado, comatoso
Morto…!?
Traição, traidor infecto, verruga da peçonha
Morto
Tinhas de levar a melhor
Tinhas de ter a última palavra
O que vai ser de nós agora?
Os abandonados
Foi por isso que nada trouxeste nem nada pediste
Esta era a tua derradeira viagem
A mais inútil
Nada ouviste do que disse?
Fica sabendo que menti, tudo mentira
Não sou um admoestador, pobre de mim
Pouco passo de um bufão
Queria fazer-te duvidar
Encontrar o ponto fraco
Ganhar algum ascendente para te propor um trato
Uma barganha
Sim, mercador, apenas queria negociar
Jogar no teu campo, talvez vencer
Podias ter sido rei, ou mesmo deus
Tivesses vivido para assinar o meu trato
Nós só queríamos partir
Alguns de nós, a Delegação
Conquistar o horizonte
Escapar ao abraço do mar carcereiro
E tu simplesmente a morrer
Porões vazios
O que vai ser de mim?
Sei o que eles vão dizer
Que tome o teu lugar ao leme
Que me faça ao abismo aquático
Logo eu
Um fala-barato, impostor
Mija-nas-calças de sangue aguado

Sem a tua viagem tudo irá apodrecer mais depressa, de
pasmo
Excepto eu
Tal como tu morrerei antes do castigo
E assim também vencerei
Eu sei lá de mastros ou de remos
De cartas e de ventos
De âncoras e de tripulação
Sei falar sem parar em cascata de baboseiras
Deixo-me levar pela vertigem, vou sempre longe de mais
Como voltar para trás?
Como recuperar o silêncio e o anonimato?
Dei com o teu lugar secreto
Nisso também sou bom, nas artes mesquinhas
Acho que eles já estão lá fora
À minha espera
Ou sempre estiveram, por certo
E não consigo parar de falar
Vou levar-lhes as novidades
“Ele acreditou, ele assinou o pacto com sangue, ele aceita
libertar-nos da nossa vergonha, desta incomensurável
tristeza. Vamos finalmente sair da ilha onde vegetamos há
todas as eras, como se fossemos qualquer coisa menos que
homens e mulheres”
Mas seria mentira
Que grande mentira, não conheço maior
Grande demais até para mim
Fantasma do mercador
Por surgiste um dia para nos inquietar?
Porque não és imortal como sempre idealizámos de fosses?
Por nos viciaste nas coisas e nas promessas das coisas?
E porquê este barco?
Nada precisavas dele, podias simplesmente voar para os
teus lugares secretos
Depois de também estar morto, no fundo do mar estragado
Por ser ambicioso sem ser digno
Por não ter onde sustentar as palavras
Terei magia bastante para te arrancar as respostas?
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O homem descia a rua, tropeçou numa pedra da calçada mal-amanhada, desequilibrou-se e escavacou a cabeça na quina do prédio. Morreu passado três horas e meia, exactamente no mesmo sítio onde caiu, estava a tarde quase acabada.
Ninguém lhe acudiu.
Não que o sítio fosse um ermo, longe disso: não há na cidade bairro ou avenida que se possa dizer mais convivido. E
mais: entre as muitas dezenas que tiveram que se desviar do empecilho uma boa parte seriam vizinhos e amigos.
Até a sua esposa atalhou por aquele caminho, como sempre, no regresso do trabalho, da mercearia e da coscuvilhice.
Limitou-se a abanar a cabeça e a lamentar em voz alta: – Raça de homem que me calhou em sorte! Outra vez perdido
de bêbado.
As coisas que dizem quando nos vêem tombados. Onde é que já iam em mijo os três ou quatro penáltis emborcados
para empurrar o almoço e mesmo as quatro ou cinco imperiais brindadas à nostalgia do Inverno e à quadra festiva.
A impudência com que se lançam aleivosias sobre um corpo esvaído de sangue por causa do lanho que se lhe abriu
no alto da pinha. Sangue que mal se via, é verdade, ainda para mais ao lusco-fusco, mas que se imiscuía por entre os
interstícios do macadame, para fazer as delícias da rataria que se acoita lá por baixo, sob os nossos pés, sem que jamais
dêmos conta disso.
São coisas que não se dizem quando um homem está morto.
– Pois não, são coisas que não se dizem – confirmou o Acompanhador.
– Essa gaja? A minha mulher? Sempre foi uma cabra.
– Isso já não sei. Não a conheço de lado nenhum.
– Mas conheces-me a mim?
– Também não.
– Mau…
Pois é, a morte encerra muitos mistérios. Mal um homem morre, seja lá do que for, até se já estiver a dever anos à cova,
lá aparece o Acompanhador a meter o bedelho onde não é chamado.
– Bem-vindo! Bem-vindo sejas, meu amigo.
– O quê?
– Estás morto. Que surpresa hem? Mas não tenhas medo, sou o teu Acompanhador. Estou aqui para te orientar nesta
fase da tua vida.
Da tua vida!? Que mau gosto, onde é que vão desencantar estes Acompanhadores de hoje em dia?
– Quer dizer, nesta fase da tua morte. A primeira fase. A mais difícil. Não te sentes
um bocado desorientado?
– O quê? Estou mesmo morto?
– Pois é! Sem dúvida. Está ali o teu cadáver. No meio do passeio, a impedir a
passagem a toda essa pobre gente tão atarefada, com pressa de chegar a casa…
– E aquela era a minha mulher. Sempre foi uma cabra.
– Eu ouvi. As coisas que ela pensa de ti…
Um indivíduo quando está morto pode ir a todo o lado. Chafurdar no lodo do oceano
mais fundo, se quiser, ou tomar banhos de sol no píncaro daquela pirâmide egípcia
que é um bocadinho mais alta do que as outras. Porque será que todos os mortos,
naquelas primeiras horas, só pensam em ir para casa?
Um apartamento de duas assoalhadas com pouco sol, a meio de um prédio de quatro
andares sem elevador, enfileirado com prédios iguais a perder de vista até ao fundo
da rua, com a qual entrecruzam avenidas, outras ruas, vielas, becos, praças de todas
as cores, tamanhos, cheiros e fauna.
Datam de há duas décadas os planos para trocar a cama revelha por uma nova, mas
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continuou a esforçar-se, mas não dava uma para a caixa:
– Agora tens de te habituar à ideia, para não fazeres má
figura. Lá não gostam nada de gajos descontrolados, que
não conseguem ter uma conversa de jeito. Aquela gente tem
mais que fazer, sabes?
– Ah tem? O quê, por exemplo?
– É, pá! Faz as perguntas como deve ser. Não sou nenhuma
enciclopédia, só sei o que me disseram. Não queres saber o
que se segue? O que há para além da morte?
– Vou ficar aqui. Vou ficar aqui para saber o que vai fazer
esta cabra quando eu não aparecer em casa. Reparaste? Foise pôr a ver televisão. A porra da novela. Quer lá saber de
fazer o jantar! Depois, quando eu chegar, vai dizer que se
atrasou e arranjar qualquer coisa à pressa. Um prato de carnes frias. Sabes o que isso quer dizer? Fiambre que está no
frigorífico há três semanas e batatas fritas de pacote. Batatas
fritas de pacote, no jantar da noite de Natal…
– Já percebi que vais dar luta…
– Pois, sou um osso duro de roer, sempre me disseram isso.
– És o meu terceiro caso. Sou Acompanhador há muito
tempo mas tenho tido pouco trabalho. Primeiro calhou-me
um puto. É uma partida que costumam pregar aos principiantes. Já ficas avisado, se fores para Acompanhador de Mortos. Os putos são tontos de todo. Aquele tinha morrido de
doença, estava internado no hospital há mais de dois anos.
Quando bateu a bota já tinha cara de fantasma, como nós.
E mesmo assim estava inconsolável. Parecia doido. Que era
injusto, que tinha direito a viver a vida, que queria regressar… Quando o apresentei não foi capaz de dizer coisa com
coisa, estava-se mesmo a ver. Acabei por não saber o que lhe
aconteceu, mas eu levei um valente sermão. O segundo…
– Estás a vê-la? Está-se a vestir. Lá decidiu ir à rua à minha
procura. Espero que seja à minha procura, nunca se sabe. A
esta hora já devem ter tirado o corpo da rua. Já deviam ter
dito qualquer coisa cá para casa. A polícia, o hospital…
– Tanto quanto sei deve estar quase a tocar o telefone. Aqui
toda a gente te conhece, hem? Sabem bem que de vez em
quando não te aguentas nas pernas. É do vinho…
– Do vinho? Fia-te nessa. Se fosse do vinho… É mas é da
aguardente. Quando lhe dou valente na aguardente é que
me perco um bocado. Não foi o caso, hoje, pelo contrário…
– Não interessa, mais um segundo e vai tocar o telefone.
– Aí está!
– Eu não te disse?
Para tudo há um limite. Para estar vivo o limite é quando
calha. Uma afloração do acaso, com uma ou outra tendência sugerida pela fisiologia. Mas quando se está morto tudo
obedece a regras muito mais rígidas.
– Achas que estás pronto? Temos de ir andando. Não me
lixes, pá! Contei-te do primeiro. Correu mal. No segundo
safei-me melhor, era uma velhota, não deu chatices. Agora
tu... Vê lá!
cussão na tola e não por ter azedado a vinha de alhos, a senhora lá se condoeu, como lhe competia. Quase se percebeu
o brilho de uma lágrima a fugir pelas rugas do olho já pisco.
– Vês? Ela afinal gostava de ti. Um bebedolas inútil como tu.
Vês a sorte que tens? Agora já podes ir embora descansado.

Ao receber a notícia do passamento do marido, por
concussão na tola e não por ter azedado a vinha de alhos, a senhora lá se condoeu, como lhe competia. Quase
se percebeu o brilho de uma lágrima a fugir pelas rugas
do olho já pisco.
– Vês? Ela afinal gostava de ti. Um bebedolas inútil
como tu. Vês a sorte que tens? Agora já podes ir embora
descansado.
– Está bem, está bem! Mas agora diz-me cá: se estás com
tanta pressa porque é que não desamparas a loja e põeste na alheta? Eu fico por aqui, quero ver quem é que vai
ao funeral. Tenho uma filha sabes? Não falamos há que
tempos. Sempre quero ver se lhe passa a zanga.
– Estás morto. Tens pouco tempo. E eu tenho um trabalho a fazer. Tenho de te acompanhar. Fui especialmente designado para isso.
A primeira paragem na viagem dos mortos é um lugar
sem nada. Sabes que estás lá, mergulhado em gente, não
fazes ideia de quantos nem quem, mas não está lá nada.
Um mero vazio, que não é escuro nem branco, nem infinito nem ínfimo. Absolutamente nada, e é tudo quanto
basta.
– Chegámos a horas. Ufa, que alívio.
– Agora promete que fazes o que te pedi.
– Se te portares com juízo. Eles vão falar contigo, presta
atenção.
– Promete, depressa, se não vou embora outra vez.
– Está bem, está bem. Prometo que te arranjo uma lista
com o nome das pessoas que foram ao teu funeral.
– E???
– E que volto todos os anos para lhe pregar um valente
susto.
– Aquela cabra merece. Tens a certeza que podes fazer
isso?
– Claro que posso. Sou um Acompanhador oficial.
No nada as vozes não existem, evidentemente. Contudo, sabe-se lá o que podemos encontrar no nada. O
vazio por vezes é tão intenso que cabe lá tudo e nem se
dá conta. Até mandões tonitruantes e presunçosos:
– Emanuel Rodrigues?
– Estou aqui.
– Estás morto, ganhaste o direito a escolher. É o teu
único privilégio, a única obrigação, a única questão que
te vai ser colocada, a tua derradeira e única decisão, por
toda a eternidade. Deves pensar bem antes de responder. Sentir-te um menino outra vez, sem a falsa sabedoria
dos anos, sem crenças, nem certezas, nem filosofias.
– Bem lembrado, sim senhor. E se fosse uma criança,
um bebé, a estar aqui morto em vez de mim? Como é
que percebia a pergunta, como é que podia responder?
Afinal o nada está tão cheio que mais parece a barriga
duma rainha das térmitas.
– Isso mesmo, o Emanuel tem toda a razão. E se fosse
um maluquinho, sem juízo nenhum?

– Isso mesmo, o Emanuel tem toda a razão. E se fosse um
maluquinho, sem juízo nenhum?
– Ou um mudo, não queiram lá ver…
– Ou então um cão. Os cães também têm alma, não sabem
é responder.
Mas ainda assim o nada é suficiente para absorver toda a
cacofonia e não passar a ser alguma coisa. Sobra a voz tremenda que se sobrepõe a tudo o resto:
– Estou a ver… Quantos mortos estão aqui hoje? Parecem
milhares. Alguém me sabe explicar porquê? Deixem estar,
eu bem sei porquê. É porque hoje é a noite de Natal, não
é verdade? O limite. Só nesta noite é que dá a pressa aos
Acompanhadores. Até ao Natal andam todos a engonhar.
Há aqui gente que já morreu no Verão e só agora é que se
apresenta para responder à pergunta. E depois admiramse que ande tudo virado do avesso…
Os fantasmas, as almas penadas, os espíritos, já não podem
andar por aí à vara larga, a fazer o que muito bem lhes
dá na gana. Isso era dantes. Os mundos dos mortos andavam misturados com os mundos dos vivos e os problemas
avolumavam-se. Ficavam tantos para trás, a assombrar,
que os viventes já confundiam tudo. Inventavam histórias,
travavam-se de razões, enlouqueciam irremediavelmente,
tentavam por todos os meios estabelecer contacto. As coisas estavam a descambar. As pessoas corriam o risco de perder as estribeiras da lógica, de desprezar o são raciocínio,
de ficar reféns das superstições e do irracional. Era um corrupio de bruxas, santos, videntes, demónios, curandeiras,
profetas, gurus…
Houve que meter freio àquela pouca vergonha. Daí as regras universais, peremptórias e arbitrárias: “Todos os mortos têm de se apresentar, sei lá, até ao Natal, por exemplo.
Depois disso já não posso fazer nada por eles.”
E para garantir que a disposição funcionava menos mal
nomearam-se os Acompanhadores. Mas alguns deixavam
tanto a desejar…
O Nada disse: – Pois é! Cada ano está pior. Não me entendo no meio de tanta barafunda. Metade desta gente vai
voltar às suas vidinhas: os que foram mais despachados,
que não têm mais de vinte e quatro horas de mortos. É a
recompensa por serem respeitadores e obedientes. O resto
vai ser atendido de imediato. Se trabalharmos bem ainda
nos despachamos a tempo. Isso porque o tempo é relativo,
claro, e passível de ser dilatado a meu bel-prazer.
Emanuel Rodrigues acordou do sonho. Estranhou estar
deitado numa chapa fria, nu como uma lombriga, enrolado dos pés à cabeça num lençol que cheirava a lixívia.
Barafustou até se conseguir desembrulhar. Aquilo era uma
caixa acanhada e gélida. Entrava luz por um vidro grosso,
baço, muito sujo, que lhe estava praticamente encostado à
cabeça dorida.
Percebeu tudo, num ápice de cérebro subitamente liberto
de todas as névoas. Estava devidamente arrumado numa
gaveta da morgue, miraculosamente acordado por obra do
falso nada para uma segunda oportunidade.
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liberto de todas as névoas. Estava devidamente arrumado
numa gaveta da morgue, miraculosamente acordado por
obra do falso nada para uma segunda oportunidade.
Gritou, bateu, esperneou. Motivou-se com os gritos e as
batidas de vizinhos que enfrentavam as mesmas circunstâncias. Mas quem é que estava na morgue pública, na
madrugada do dia de Natal, para resgatar ressuscitados
devidamente etiquetados e trancados? Ninguém, evidentemente.
Antes de nascer o sol já todos os sortudos tinham voltado
a parecer, quase em uníssono, de hipotermia e frustração.
Mas desta vez sabiam mais, sabiam muito.
– Bem-vindo! Bem-vindo sejas meu amigo.
– O quê?
– Estás morto. Que surpresa hem? Mas não tenhas medo,
sou o teu Acompanhador. Estou aqui para te orientar nesta
fase da tua vida. Anda, temos pouco tempo…
– Quero que vás para o raio que te parta. Já passa da meianoite. Sei muito bem que tenho até ao próximo Natal para
me apresentar. Por isso: desampara a loja!
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Em primeiro lugar deixem-me contar a odisseia fantástica que eu (Adeselna Davies) percorri com o intuito de
comprar o livro. Após longos quilómetros de viagem a
pé ou de carro, a saltitar de shopping para livrarias a
resposta era sempre a mesma “Não temos o livro, tem
de se dirigir à editora.” Tentei a Wook do Norte, que
não existe. Fechou. Fantástico... Nem me atrevo a encomendar pelo site, visto já ter notado algumas queixas
com o tempo e queria mesmo ler o mais rápido possível. Arrisquei pedir ao autor um exemplar que pudesse
ceder. Esta crítica começa com um grande obrigado e
um grande apreço ao autor por ter tornado possível
este espaço.
“As atribulações” (encurtemos o título) começa com
um excerto de Eça de Queirós sobre os vários Jacques
que habitam o nosso mundo. Telmo Marçal é um escritor de Ficção Científica portuguesa. Mas portuguesa a
sério! Não aquelas mistelas pseudo-importadas. Tudo
é original e autêntico, desde o cuidado com a língua
usada aos próprios diálogos e o tom chavascal na prosa.
Só faltam as sardinhas, o bacalhau e o bagaço. A maneira como as letras fluem no papel são um propulsor
inigualável para ajudar o leitor a criar imagens fortes e
chocantes no seu imaginário. O tom crítico e alerta das
situações, misturando o cómico de linguagem com situações reais e chocantes torna a leitura por vezes repulsiva, mas nem por isso menos encantada. Nas “Atribulações” não há lugar para palavras belas. Haverá espaço
para elas no mundo real? Com certeza que não. Principalmente no mundo de Telmo Marçal, uma clara distopia, sem espaço para aforismos, onde a realidade é dura
e crua. Se a mestria do livro se encontra na prosa, Marçal conseguiu estabelecer uma ponte com as diferentes
histórias, mantendo sempre o mesmo tom, contudo introduzindo diversas classes sociais: desde os operários
que vêm as suas pernas cortadas, com fim de aumentarem o rendimento da produção ao político corrupto

ao trabalhador que necessita de emigrar para Marte
e é explorado pelas grandes empresas. Não pense que
este livro é para todos. Não o é. Para principiantes na
Ficção Científica incomoda. Sentirá a necessidade
de trancar o livro e nunca mais pegar nele. Mas isso
é para os fracos e na prosa de Telmo Marçal não há
lugar para fracos, nem para desistentes. O povo tem
de trabalhar e ganhar o seu sustento. Os políticos têm
de manter o seu lugar quentinho no poder. Poucas
pessoas conseguiram abstrair-se do tempo e espaço
inconclusivo e abstracto e concentrar-se apenas nas
personagens e na crítica social. Uma mais-valia em
todas as estantes. Ler Telmo Marçal só nos torna mais
fortes e abana a nossa percepção da realidade alterada pelo nosso quotidiano.
Adeselna Davies | Nanozine
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VESPER MATOS
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A moda dos romances sensuais alastrou-se por todo
Portugal. Com tanta oferta, o comprador que fez ginástica durante dois meses para não gastar muito dinheiro
em livros, vê-se à rasca para conter a carteira. Tanto
livro e tão pouco dinheiro. Para atrair novos leitores
corre-se a tudo para conseguir despistar o comprador
mais atento: capas com stocks maravilhosos, alto relevo nas letras, efeitos xptos, rendinhas e lacinhos, para
quê? A maior parte das vezes é mesmo para distrair o
comprador do interior. Na verdade existem muitos livros no mercado que seguem as mesmas fórmulas. Cortam personagens-modelos de outros romances e colam
com um novo nome e cor de cabelo diferente, mas na
sua essência acaba por ser tudo farinha no mesmo saco.
Existem pequenas excepções de autores que conseguem
acrescentar algo de novo num mercado saturado.
Deixe lá a Sherryl Kenyon no seu sítio quietinha e deite
a Danielle Steele pela janela fora. Nem se atreva a tocar
em Nora Roberts. Pegue num livro de Jess Michaels.
Com delicadeza. Se apetecer atirá-lo contra uma parede passado umas páginas, é compreensível. Não pense
que irá encontrar o santo graal da literatura, mas escusa de desconfiar das capacidades mentais das heroínas. Não são guerreiras, aliás as personagens femininas
são fortes, independentes e decididas sem perder a sua
feminilidade. Cassandra em especial é a prova de que
uma mulher pode ter sucesso tanto na profissão como
na cama sem ser apelidada de prostituta. A ideia de que
os homens preferem mulheres virgens e inexperientes,
já está claramente ultrapassado e em pleno século XXI
as mulheres começam a exigir um lugar na literatura
erótica, onde o prazer não é exclusivo aos homens.

Uma obra assim, tal como Vivi Anna afirmou numa
entrevista, seria impossível por exemplo nos anos 70.
A série das “Albeight sisters” são ideais para serem lidos debaixo dos cobertores e pode até anotar algumas
ideias (nunca se sabe quando são úteis). Não sendo o
supra-sumo da literatura não espere uma obra muito
complicada, cheia de temas e simbolismos. Possui mensagens que gritam às mulheres para se libertarem dos
estigmas passados, para serem felizes e arriscarem.
Em “Something reckless” Jeremy Vaughn quebra
relações com um amigo antigo, depois de saber que este
batia na mulher. Ao oferecer um modelo de um homem
“ideal”: amigo, leal e apaixonante, Michaels oferece ao
leitor os pilares de uma relação. Os ingredientes de uma
relação baseada na amizade, respeito, lealdade com
laivos de paixão intensa são a base de um amor feliz.
Embora o final siga o modelo do “foram felizes para
sempre” existe apenas a necessidade de entreter o leitor para ficar a conhecer a história de três irmãs que
se apaixonaram e viveram esse amor de forma pouca
ortodoxa, sem dar grande importância às convenções
sociais.“The Albright sisters” é uma série que consegue
desviar-se do padrão normal que a literatura erótica
tem no nosso país. Leve, sem retirar o cérebro às heroínas. Agora a sério, ainda está com o livro da Eloisa
James na mão?

Adeselna Davies | Nanozine
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Num livrinho que reúne treze contos pecaminosos
com sadomasoquismo, voyeurismo e outras pancas jeitosas, “Enchanted: erotic bedtime stories for women”
pega nos mais conhecidos contos de fadas tradicionais (não os alterados pela Disney) e dá uma reviravolta feminista para todos os gostos. Quantas vezes não
acabamos de ouvir um conto de fadas terminar com o
“e viveram felizes para sempre?” Onde a fantasia acaba
e a realidade começa Nancy Madore explora vários fins
alternativos de alguns contos de fadas, de realçar pelo
menos três: Cinderela, Barba-azul e A guardadora de
gansos. O conto da Cinderela, em especial, começa por
explorar uma vertente deixada ao acaso em todas as
versões tradicionais: a Cinderela vai ao baile, encontra-se com o príncipe, ele lá fica enamorado e quando
perde o sapato tenta encontrar a dona e quando encontra por fim a Cinderela, casam-se. Problema nº 1: não
há amor na relação. Madore foi perspicaz em notar a
velocidade estonteante de acontecimentos no conto
tradicional. Essa será o primeiro problema que tanta
colmatar na sua versão: fazer com que haja amor e uma
ligação mais pessoal entre os dois. O sapato de cristal
adquire o símbolo equivalente ao casamento e por conseguinte a uma prisão:
“Well yes, but they are so confining!” replied Cinderella.”.
Pode-se, de igual forma, acrescentar que o sapato tem
uma conotação sexual e que o pé simbolizava (no conto
tradicional) a vagina da mulher o sapato seria o objecto sexual do homem. (Penguin Dictionary of Sybmols,
889) O twist engraçado e erótico da mesma forma no
conto passa mesmo pela mudança de mentalidades
das personagens. Se, a Cinderela no tradicional fica à
espera que o homem que lhe chegue a casa, Mandore
atribuiu à personagem feminina mais autonomia para
tomar as rédeas da relação. A moral da história (se pudemos chamar assim) concentra-se mais no amor do
que no acto sexual. Esta versão tem mais chances de
acabar com um final feliz do que a tradicional, ambas as personagens tiveram peso semelhante. O difícil
segundo Mandore nos conta não é ter sexo, mas sim
conseguir fazer amor “How could he have so arrogantly

disregarded the secrets to bringing her body pleasure?”
O segundo conto “Barba-azul” começa tal e qual copy
& paste do tradicional até que chega a parte onde a esposa abre o quarto proibido. Mandore opta por criar um
quarto com objectos sadomasoquistas, contudo mantém
o sangue na chave. A chave é o símbolo do poder dado à
mulher, tendo este poder que ser reprimido. Nesta versão
a chave é mais um de ritual iniciação a uma fase sexual
da sua vida. O sangue na chave é um indicador claro da
prova que o casamento fora consumado. But Bluebeard
drew his lips away from hers, chiding her softly, “A loving
wife does not take what is not given freely from her husband.” Barba-azul torna um castigo horrível (30 chicotadas) em algo positivo (o facto de amar a mulher, não a
suportar ver infeliz). Apesar das mesmas características
sádicas estarem presentes, o homem não é visto como
um homicida, mas como um perverso capaz de amar. A
mulher altera a sua posição de pecadora e incumpridora,
para uma simples mulher humana que erra e que é perdoada.
“A guardadora de gansos” tem menos pormenores do
conto original e mais alterações. Muito sucintamente é
uma abordagem claramente romântica com um menage
pseudo-lésbico lá pelo meio, que não se sabe lá muito
bem o que lá está a fazer, mas no título tem “erotic” por
isso enfia-se sexo a eito. O tom assumido durante a obra
é leve e distancia-se do tradicional e do feminismo pesado do século XX. Não é um livro aconselhável a ninfomaníacas, nem a meninas pudicas. Qualquer estimulo
sexual provocado pelo dito cujo não é da nossa responsabilidade, com o acréscimo de poder ler as histórias
com o mais-que-tudo e ser mais barato que o viagra.

Adeselna Davies | Nanozine
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Durante o Nanowrimo a Adeselna Davies teve a ideia de alterar Lisboa pombalina para a transformar numa cidade
típica de Steampunk. Para isso as três meninas da Nanozine
reuniram-se e discutiram sobre o assunto, cada uma pesquisou
sobre o assunto, que resultou neste artigo. A visão de uma Lisboa aterada e de como conseguimos passar essa transformação
para um romance será o objectivo principal deste artigo.

O que o leitor espera deste artigo será uma exposição
exaustiva das diversas obras que por aí habitam portuguesas de Ficção Científica, mais propriamente do
sub-género Steampunk. Se analisarmos o título, este
não é propriamente claro. “Transformamos Lisboa
pombalina numa cidade steampunk” – na verdade o
artigo não é nada mais do que uma reflexão de como
mudar uma Lisboa destruída por um terramoto após
1755. Quem são os “nós” que o verbo transformar implica? Como o Nanowrimo decorreu o mês passado, o
leitor poderá considerar este artigo como uma reflexão
de como se constrói uma ideia para uma novela. Na
verdade o artigo fora escrito apenas por uma pessoa.
Como não interessa referir nomes, deixamos ao leitor
a ingrata e divertida tarefa de descobrir quem fora o
autor do artigo e para não darmos qualquer pista, decidimos (nós as redactoras da Nanozine) usar a primeira
pessoa do plural.
Normalmente as histórias típicas de steampunk têm
origem no século XIX. Os escritores anglo-saxónicos
têm muito mais facilidade em manusear os acontecimentos no período Vitoriano, enquanto o mesmo não
se passa em Portugal. Se durante o reino da rainha
Vitória a revolução industrial propagou-se, inspirando
muitos escritores a usarem o setting Britânico para as
suas histórias, Portugal estivera sempre atrasado em
relação a tais avanços significativos. Não podemos
pegar num Portugal atrasado historicamente e na ficção
fazer de conta que o país era avançado. Precisamos por
isso de um ponto histórico que seja maleável. 		
Os acontecimentos das Guerras Liberais só aconteceram entre 1828 e 1834, ou seja meados do século XIX.
Neste período já Lisboa beneficiava de uma arquitectu-

ra nova e seria difícil para o leitor aperceber-se que
tratava-se de uma cidade nova, a menos que houvesse
“infodump”. Como quando escrevemos um romance
queremos reduzir a quantidade de informação despejada ao leitor, as alterações têm de ser introduzidas de
maneira leve. O terramoto de 1755 foi a realidade mais
flexível que encontramos. Uma boa porção de Lisboa
tinha sido destruída e podíamos reconstruir das cinzas
ao usar gravuras de Lisboa após a reconstrução e juntar
essas imagens às de uma cidade típica de Steampunk.
A pergunta que se coloca agora é: mas o que é isso de
uma cidade Steampunk? Deve estar a pensar: esperem
aí, eu sei que Steampunk involve máquinas e miúdas
com corpetes... mas é disso que estamos a falar? Mais
ou menos. Steampunk ainda não é um sub-género bem
definido. Embora esteja muito em voga ultimamente,
mas não é dotado de uma definição clara. Podemos
apelidar uma história de Steampunk se esta se passar
numa cidade do mundo real, mas que fora reinventado. Zepelins, arranha-céus, carros transformados uma
cidade movida a vapor com o tema da revolução industrial levado ao extremo, se preferir. Se possível pode incluir, de igual forma, neste rolo criaturas de romances
paranormais. No famoso livro de Cherie Priest “Boneshaker”, a autora decidiu povoar a antiga Seattle com
zombies. Será possível incluir numa Lisboa pombalina
vampiros e zombies? Com certeza, desde que tenhamos em conta que Steampunk é mais do que maquinaria pesada e goggles. O que torna este sub-género da
Ficção científica tão divertido é o facto de conseguir
ser tão maleável e não se restringir a uma série de regras. Aliás podemos considerar um livro steampunk só
porque se passa na época vitoriana e tem maquinaria
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a vapor? Se formos por partes, podemos adiantar que
este artigo terá três partes: a primeira onde contamos
como alteramos partes de Lisboa, a segunda onde
falamos de como podemos falar de steampunk em
português e por último misturamos tudo na proposta
de novela Nanowrimo deste ano.

Como transformar Lisboa após o famoso
terramoto?
Já anteriormente apresentamos os motivos pelos
quais escolhemos o ano de 1755 para iniciar a alteração de Lisboa. Primeiro devido à razia que a cidade
foi alvo, segundo porque a nível histórico de setting
alternativo é muito mais fácil explicar ao leitor que
Lisboa fora equipada com a mais alta tecnologia da
época, do que empurrar o leitor para uma falésia de
explicações sem sentido. Quase um século de alterações são precisas para mostrar um Portugal altamente sofisticado modificado e actual. O problema

não está em modificar Lisboa (como por exemplo
o Terreiro do Paço), mas em manter a História e a
plot coesa ao mesmo tempo que se acompanha as
evoluções de pontes por entre os prédios, arranha-céus.
Inspirada na sua maioria por “Boneshaker” de Cherie Priest, a nova Lisboa é palco de um amontoado
de pessoas, com um ambiente altamente claustrofóbico.

Uma muralha fora erguida para aumentar essa
sensação de claustrofobia e prisão. De modo a
substituir os espaços vazios criaram-se fábricas com chaminés enormes e o ambiente é de
tal modo fechado e os edifícios atrapalham-se
uns em cima dos outros, que o próprio Castelo
de S. Jorge não está à vista. Sobrepõe-se uma
Lisboa renovada a uma Lisboa antiga:
Deitou o cigarro no chão e sorriu ao soprar o resto do fumo. Ainda bem que não sou eu que vou
pagar isto tudo. Conseguia ouvir provavelmente
El Rei a mandar cortar a cabeça do Marquês
por endividar o país, quando as contas públicas
estavam em ordem passados tantos anos. CORTEM-LHE A CABEÇA! Não essa, a outra! E o
estupor salva-se provavelmente a dizer que vai
pedir dinheiro emprestado. Nunca te acredites
num homem de collants, especialmente se esse
homem se anunciar como filósofo iluminado.
Significa que não faz nada da vida e que vive de

rendimentos de outros. Se tu trabalhas, minha
querida Aurélia, também o desgraçado que tiveres
de aturar a vida toda. Ai este Marquês... Queria
ver as tropas que ele ia enviar para defender Portugal dos invasores. A corte toda em peruca e collants com espingardas a dispararem.
(excerto da novela escrita por Adeselna Davies durante o Nanowrimo)
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Alterou-se o clima de sol para uma cidade
enevoada, com chuvas ácidas. Como se vê na
imagem, por detrás dos novos portões que dão
acesso ao Terreiro do Paço situam-se vários edifícios encavalitados e em vez da estátua de D.
José I (que será erguida apenas vinte anos após
o terramoto), encontra-se uma torre de vigia.
Há uma espécie de contraste entre o Portugal
tradicional (barcos e vê-se também as bordas do
Arco do Triunfo).
Adosinda lembrava-se bem do tempo antes do
terramoto. Quando Lisboa estava cheia de terra,
campos e embora as casas estivessem um pouco
encavalitadas, os nobres que viviam nos subúrbios
tinham um jardim enorme. Deambular por Lisboa era quase impossível. Uma cidade próxima da
Morte. O cabelo começava a cair a algumas pessoas e eram de imediato enviadas para um centro
para serem tratadas. Algumas nunca voltavam,
outras voltavam sem o peito, sem um braço, uma
perna. Por vezes comiam pouco, porque lhe tinham retirado pedaços do estômago.
(excerto da novela escrita por Adeselna Davies durante o Nanowrimo)

Há um tom distópico durante a narrativa e
um pouco do típico saudosismo português. O
que nos leva a interligar as personagens com
a história e o espaço em seu redor. Lisboa fora
alterada, embora tenha custado visivelmente
bastante dinheiro, levando Portugal a outra crise
económica. Enquanto a personagem principal
tenta chegar ao seu apartamento, observa e relata tudo o que vê comentando e criticando com
ironia. Adosinda Gonçalves, uma mercenária
abastada e com um feitio maldisposto, consegue
através da sua história de vida estabelecer uma
ponte entre Lisboa antes e após o terramoto.
Uma parte de si anseia o retorno da sua vida com
o ar puro do campo onde as pessoas não eram
sacrificadas pelo bem da Máquina, mas sabe que
se voltar a esse Portugal retrógrado deixará de
ser uma mercenária para voltar a ocupar o seu
papel de mulher condicionada na sociedade. Segundo o diagrama publicado pela Apex Books
Companies1 podemos definir uma personagem
de steampunk pela seguinte ordem:
- Existem criaturas sobrenaturais? Sim;
- É um livro romântico (com beijinhos)? Não;
- Existem roupas urbanas? Sim;
- Existe uma mulher com um braço C3P0? Sim;
- É solteira? Sim – Parabéns, pelos vistos a sua
novela é Steampunk!

Ainda que Adosinda seja solteira, ela
entende que a sua condição de mercenária fora da corte e dos estratos
superiores lhe conferem autonomia
tanto económica como social. O que
torna Adosinda diferente das outras
mulheres? Lembra-se quando falamos de uma mistura de um mundo
steampunk com personagens sobrenaturais? Adeselna Davies chegou
à conclusão que não seria possível
transformar uma futura condessa inocente, numa mercenária impiedosa.
Ao mesmo tempo que acontece o terramoto, também Adosinda precisa de
sofrer alterações. Uma das soluções
foi enterrá-la viva e transformá-la
numa morta-viva com algumas alterações. Adosinda cessa de ter a maior
parte dos sentimentos (amor, carinho,
alegria, tristeza) para sentir apenas
raiva e fúria. Por sua vez, Aurélia
demonstra alegria e preocupação.
Enquanto os sentimentos estão condicionados, o cérebro e os sentidos
trabalham de forma mais acentuada
e são aperfeiçoados. As duas personagens ainda que solteiras têm pela
sua frente trabalhos ao mergulharem
por uma Lisboa alterada, atrofiada e
com caminhos novos. Este estatuto
de morto-vivo, por parte das personagens e por parte da própria Lisboa,
confere à narrativa poderes para ir
além do histórico, sem perder o sentido do real e do verdadeiro.

Enquanto fumava na janela do café do Sr. Manuel,
Adosinda vira vezes sem
conta as mulheres dos operários saírem das fábricas,
cobertas de fumo, algumas
tiravam as máscaras que
eram obrigadas a usar.
Outras vezes espreitava as
engomadeiras de janela
aberta, que inalavam os
fumos do ferro. Magras,
com a pele amarelada, olhos vermelhos do fumo,
um homem subia de vez
em quando para receber a
roupa. Se recebiam mais
por estar ali do que a trabalhar num local fechado,
nunca ia saber. Era ela
própria que engomava a
sua roupa e o fumo não
lhe afectava. Arrumou a
caçadeira, dois revólveres e
três adagas numa mala debaixo dos corpetes e pediu
um carro até à estação. O
porteiro abriu-lhes a porta
e colocou as malas atrás do
carro.
“Volta cedo, Sra. Gonçalves?” Hoje que ia discutir negócios, não tapava
a cabeça para esconder
os lindos olhos verdes que
brilhavam.
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NanoZine, o nome da nossa pequena magazine que
surgiu pouco depois do NanoWrimo de 2010, criada
originalmente por duas nanoninjas que depois passaram a três.
Novembro é já sinónimo de NanoWrimo para muitos
portugueses.
Nos primeiros dias de Outubro contavam-se entre
muitos os futuros participantes que começavam a
preparar as suas linhas gerais do enredo, personagens,
nomes, locais e em alguns casos até os títulos.
Há até quem já tenha criado os seus calendários personalizados para usar como wallpaper do computador ou colar na parede da sua secretária como lembrete constante do que é preciso escrever. Uma média
de 1667 palavras por dia é suficiente para conseguir o
mínimo para atingir o objectivo.
Nos fóruns online já se combinam “nano meets”, encontros em cafés ou locais públicos com muitas tomadas para os portáteis e se possível comida e wi-fi.
A zona do Porto é a mais adiantada de todas e já tem
a primeira data marcada. Se vives longe de outros “nanoninjas” Podes sempre inscrever-te no Nanowrimo e
depois aceder aos fóruns para obter o Skype de meio
mundo.
No ano passado as contas skype foram ligadas pela
manhã e quando faltavam cinco minutos, para abrir
as contagens portuguesas, já os ficheiros Word estavam abertos com os títulos escritos e os mantimentos
(água, chocolates, café, doces, bolachas e por aí fora)
estavam nas respectivas secretárias dos ninjas que decidiram embarcar nesta aventura anual.
Fomos à procura de alguns participantes do ano passado e quisemos saber quais são os planos para 2011.
Olá Nanoninjas de Portugal, o NanoWrimo
está a aproximar-se e queremos saber quais
são os vossos planos para 2011 Já têm estratégias e objectivos definidos E que tal as
tertúlias e os meets em espaços públicos durante o mês de Novembro? É para continuar
este ano?
A estratégia este ano será: escrever. Simplesmente escrever a ver o que sai. Tenho uma ideia muito geral,
e um personagem tremendamente abstracto, e tenho
curiosidade em ver o que esta falta de planeamento
total dará. Quanto a objectivos, este ano queria ter
um romance com princípio, meio e fim - nota-se que
isso não significa “já prontinho para editar” ou que
não terá em seguida uma quantidade massiva de re-

queria ter um romance com princípio, meio e fim - nota-se
que isso não significa “já prontinho para editar” ou que não
terá em seguida uma quantidade massiva de revisões. Apenas
quero com isto dizer que quero ter o esqueleto no seu todo, e
se precisar de mais de 50.000 palavras para o fazer, então que
assim seja.
Estou totalmente a favor dos meets! São divertidos e incentivam. Infelizmente não poderei ir a todos, tal como aconteceu o
ano passado, mas aqueles em que puder, estão garantidos.

INÊS MONTENEGRO
Estratégias ainda não tenho, mas as meets são para continuar,
palavra de ML!
Rafaela Ferreira
(Municipal Liaison)
A ideia do NanoWrimo é fomentar a escrita. Não interessa que
se escreva o pior livro da história da literatura naquele mês
porque depois têm mais onze para editar. O importante é escrever e divertir-mo-nos enquanto o fazemos.
Sim existem alturas de desespero com os “famosos” bloqueios de escritor que normalmente ocorrem nas alturas menos
propícias, mas sao tudo fases.
Mas esta é uma experiência enriquecedora pois além de finalmente conseguirem ter à vossa frente a história com que sonham acordados podem conhecer pessoas novas e fazer amigos.
Como dizem os ingleses win-win situation.
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Ficaste curioso e queres saber do que é que precisas? Basta que tenhas um computador, imaginação e
uma vontade louca de escrever. Apesar de o NanoWrimo não ser português, não interessa a língua em
que escreves. Não ganha a melhor história, ganha
qualquer pessoa que escreva o mínimo de 50 mil palavras entre a meia-noite de 31 de Outubro para 1 de
Novembro até à meia-noite de 30 de Novembro para
1 de Dezembro.
Existem várias ferramentas que podem ajudar um
nanoninja em alturas de aperto. Um exemplo é o
programa Liquid Story Binder que ajuda a manter
a nossa story line organizada ou então se és adepto
de escrita a contra relógio podes sempre usar o site
Write or Die onde estabeleces um número de palavras e o tempo e depois tens o relógio a fazer contagem decrescente (pessoalmente aconselho o médio
que o kamikaze é muito stressante e não dá tempo
sequer para respirar). Tudo o resto depende de vocês
e não se esqueçam de ter sempre uma cópia de segurança que ninguém quer ter azares com o computador. Para isso podem sempre usar o programa
dropbox ou 4shared para guardar os vossos rascunhos numa espécie de limbo online e onde sabem que
está sempre a salvo de qualquer problema.
Não existe melhor maneira de celebrar o Halloween
do que a escrever a história que está na tua cabeça.
Parece fácil e engraçado? Participa. Não custa nada
mais que umas horas divertidas de escrita, electricidade e as teclas do computador.
Alexandra Rolo

