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Editorial 
 

Roberto Bilro Mendes 
 
 

Depois de publicar a Dagon # 2, em Outubro de 2012, com contos 
fantásticos de um dos meus autores favoritos, Adam-Troy Castro, e 
de uma das pessoas ligadas à ficção especulativa portuguesa que 
mais admiro, Ricardo Loureiro, bem como com um artigo histórico de 
um dos melhores autores de ficção científica de todos os tempos, 
Stanislaw Lem, sabia que não seria tarefa fácil alcançar o mesmo 
nível de qualidade nas páginas da Dagon # 3. Mas, devo confessar, o 
desafio era muito aliciante. 
 
Foi esse desafio que me levou a escolher um conto que fez as delícias 
de milhares de fãs de ficção especulativa espalhados pelo Mundo, 
“26 Macacos e também o Abismo”, conto vencedor do World Fantasy 
Award em 2009 e finalista nos prémios Hugo e Nebula em 2008. Este 
conto escrito pela incontornável Kij Johnson, que ganhou também os 
prémios Hugo em 2010 e 2012, e Nebula em 2009, 2010 e 2012, 
leva-nos a conhecer Aimee, que depois de comprar, por um dólar, 
um número de circo com 26 Macacos, tenta descobrir como 
desaparecem 26 macacos de dentro de uma banheira suspensa 3 
metros no ar, e para onde irão estes macacos depois de 
desaparecerem…  
 
A escolha do segundo conto acabou por recair em “Interplanetas”, da 
autoria de um autor com quem já tinha tido a oportunidade de 
trabalhar e o prazer de publicar no # 1 da fanzine Fénix, Valter 
Marques. Devo confessar que aprecio bastante os contos do Valter 
pelo seu humor subtil e pelas situações insólitas que os seus 
personagens têm de enfrentar. Não hesitem em embarcar nesta 
estranha viagem a bordo da “composição ferroviária InterPlanetas, 
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com destino à Grande Nebulosa de Fartolon”.   
 
Notarão os leitores certamente que esta é a primeira vez que um 
número da Dagon é publicado sem um artigo. Este facto deve-se a 
uma opção editorial: devido à periodicidade de publicação mensal, 
acabei por decidir publicar um bom artigo a cada dois números, 
conseguindo assim mais tempo para escolher melhores artigos e 
mais tempo para o trabalho editorial associado a essa escolha. 
 
Uma nota para a excelente ilustração de capa da autoria de Tomasz 
Maronski, ilustrador que já viu os seus trabalhos fazerem a capa de 
revistas como a Asimov’s e a Clarkesworld e dos livros de Brian Aldiss 
e Robert Silverberg. 
 
Este é mais um número que me enche de orgulho e satisfação e que 
é fruto do trabalho de muitas pessoas, às quais deixo o meu 
agradecimento sincero.  
 
Espero que este # 3 da Dagon seja mais um sucesso junto de vós, 
leitores, que são a verdadeira razão para a existência da Dagon! 
 
Roberto Bilro Mendes 
Novembro de 2012 

 
 
 

“Esta não é a melhor revista do Fantástico nacional, esta não é a única revista do 
fantástico nacional, aqui não vão encontrar auto promoções encapotadas, nada do 

que aqui podem ler é o “melhor do mundo”, não encontrarão nestas páginas 
desenhos maravilhosos e tintas mirabolantes. É “apenas” literatura, escrita e 

traduzida com muito amor ao género e editada por pura carolice. Esta é apenas a 
vossa “Dagon”! Se assim deixar de ser, o projecto não poderá mais existir...” 
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26 Macacos, e também o Abismo1 
 

Kij Johnson 
 

(Tradução de Flávio Gonçalves) 
 

Vencedor do World Fantasy Award de 2009 
Finalista do prémio Hugo 2008. 

Finalista do prémio Nebula 2008. 
Vencedor do galardão atribuído pelos leitores da revista Asimov's para o melhor 

conto de 2008. 
Mencionado na lista de leituras recomendadas da revista Locus de 2008. 

Lido por Diane Severson em StarShipSofa.com 

 

 
1. 

 
O grande truque de Aimee é fazer desaparecer 26 macacos em palco. 
 

2. 
 
Exibe uma banheira com pés de leão e pede a membros da audiência 
para subirem ao palco e inspeccioná-la. As pessoas vão até lá e olham 
para debaixo desta, tocam no seu revestimento branco, passam as 
mãos pelas pequenas patas de leão. Quando acabam, são descidas 
quatro correntes do urdimento do proscénio. Aimee fixa-as em 
orifícios perfurados em volta do rebordo da banheira, faz um sinal, e 
a banheira é içada 3 metros no ar. 
 
Coloca um escadote a seu lado. Bate as palmas e os 26 macacos em 
palco sobem pelo escadote acima e saltam para a banheira. A 
banheira abana com cada macaco que, com um baque, se junta aos 

                                                           
1 Originalmente publicado na revista Asimov’s em Julho de 2008. 
 



DAGON // NOVEMBRO 2012 

 

6 

 

outros. O público consegue ver cabeças, pernas, caudas; a seu tempo 
todos os macacos encontram lugar e a banheira volta a ficar estável. 
Zeb é sempre o último macaco a subir pelo escadote acima. 
Enquanto o faz, emite do fundo do peito um “boom” grave que 
ressoa pelo palco. 
 
Então há um clarão de luz, duas das correntes caem, e a banheira 
baloiça de borco, expondo o seu interior. 
 
Vazio! 
 

3. 
 
Aparecem mais tarde, no autocarro da digressão. Há uma pequena 
porta de cão, e pela madrugada, os macacos entram por lá, sozinhos 
ou em pequenos grupos, servindo-se de copos de água da torneira. 
Se mais do que um regressa ao mesmo tempo, murmuram entre si 
durante algum tempo, como colegiais que se encontram no 
dormitório após uma farra no bar. Alguns dormem no sofá, e pelo 
menos um gosta de estar na cama, mas a maior parte deles acaba 
por deambular até às suas jaulas. Há alguns grunhidos enquanto 
rearranjam os seus cobertores e peluches, de seguida suspiros e 
roncos. Aimee não consegue adormecer de vez até os ouvir chegar a 
todos. 
 
Aimee não faz ideia do que lhes acontece na banheira, para onde 
vão, ou o que fazem antes do suave clique do abrir da porta. Isso 
incomoda-a muito. 
 

4. 
 
Há já três anos que Aimee faz este número. Vivia num apartamento 
mobilado, arrendado ao mês, que ficava sob uma rota de voo para o 
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aeroporto de Salt Lake City. Estava vazia, como se alguma coisa lhe 
tivesse roído um buraco no corpo e a cavidade tivesse infectado. 
 
Havia um número de macacos na Feira do Estado de Utah. Sentiu um 
repentino e desusado desejo de o ir ver, e depois, sem fazer ideia do 
porquê, dirigiu-se ao dono e disse, “ tenho que o comprar”. 
 
Ele fez que sim com a cabeça. Vendeu-lho por um dólar, que, 
disse-lhe, tinha sido o preço que tinha pago quatro anos antes. 
 
Mais tarde, quando a papelada já fora preenchida, ela perguntou-lhe,  
“Como pode deixá-los? Não sentirão a sua falta?” 
 
“ Vai ver que eles são bastante autónomos,” disse ele “Pois, eles vão 
ter saudades minhas e eu deles. Mas está na altura, eles sabem-no.” 
 
Sorriu para a sua nova esposa, uma mulher com rugas de riso e um 
macaco-vervet pendurado numa das mãos. “Estamos prontos para 
ter um jardim,” disse ela. 
 
Ele tinha razão. Os macacos sentiram a falta dele. Mas também lhe 
deram as boas vindas, com cada a apertar-lhe a mão educadamente, 
quando deu entrada naquele que era agora o seu autocarro. 
 

5. 
 
Aimee tem: um autocarro com dezanove anos cheio de jaulas que 
vão, em tamanho, desde as de papagaios (para os vervet) até algo 
similar à dimensão da caixa aberta de uma carrinha (para todos os 
cercopitecos); uma pilha de livros do Tudo acerca dos macacos à 
Evolução e Ecologia das Sociedades de Babuínos; algumas roupas de 
cena, com lantejoulas, uma máquina de coser, e um conjunto de 
roupas de trabalho e t-shirts; uma pilha de cartazes do espectáculo 
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de alguns anos atrás que anunciavam 24 Macacos! Enfrentam o 
Abismo; um sofá decrépito num padrão de verde berrante; e um 
namorado que dá uma ajuda com os macacos. 
 
Não sabe dizer porque tem qualquer destas coisas, o mesmo se 
aplica ao namorado, de nome Geof, o qual conheceu em Billings há 
sete meses. Aimee já não faz ideia nenhuma de onde é que as coisas 
vêm; já não acredita que qualquer coisa possa fazer sentido, embora 
não possa impedir-se de ter esperança nisso. 
 
O autocarro cheira como seria de esperar de um autocarro cheio de 
macacos; contudo depois de um espectáculo, após o truque da 
banheira e antes de os macacos regressarem todos, também cheira a 
canela, que é o chá que Aimee bebe às vezes.  
 

6. 
 
Durante o espectáculo, os macacos fazem truques, ou vestem roupas 
de cena e imitam filmes de sucesso – A “Matrix” é muito popular, tal 
como quando os macacos se fantasiam de orcs. Os macacos 
juba-de-leão, os do Ceilão e os Colobus, têm um número de domador 
de leões, com a velha fêmea capuchinho, Pango, vestida com um 
casaco vermelho, de chicote e com uma pequena cadeira. A 
Chimpanzé (Cujo nome é Mimi, e não, ela não é uma macaca) 
consegue fazer verdadeira prestidigitação; não é muito boa, mas é a 
melhor Chimpanzé a Tirar uma moeda da Orelha de Alguém no 
mundo. 
 
Os macacos também conseguem construir uma ponte suspensa a 
partir de cadeiras de madeira e corda, fazem uma fonte de 
champanhe de quatro andares, e escrevem os seus nomes num 
placard. 
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O espectáculo dos macacos é muito popular, com 127 programados 
para este ano em feiras e festivais de um lado ao outro do Midwest e 
das Grandes Planícies. Aimee poderia fazer mais, mas gosta que 
todos tenham um par de meses de folga por alturas do Natal. 
 

7. 
 
O número da banheira é assim: 
 
Aimee usa um deslumbrante vestido negro-púrpura talhado para se 
assemelhar a um reduzido manto de mágico. Fica defronte de uma 
tela iluminada a azul-escuro, com estrelas dispersas. Os macacos 
estão alinhados à sua frente. Enquanto ela fala, despem-se e dobram 
as suas roupas em pilhas ordenadas. Zeb senta-se no seu banco, num 
dos lados, com um foco de luz branca incidindo directamente para 
baixo a fim de lhe dar uma aparência sombreada. 
 
Ela levanta as mãos: 
 
“Estes macacos fizeram-vos sorrir, e fizeram-vos embasbacar. 
Criaram maravilhas para vós e levaram a cabo coisas misteriosas. 
Mas eis aqui um último mistério que eles vos oferecem – o mais 
estranho, o maior deles todos.” 
 
Subitamente afasta as mãos e a tela fica transparente e é içada, 
revelando a banheira numa plataforma elevada. Ela anda em volta 
dela, percorrendo com o dedo o rebordo da banheira. 
 
“É uma coisa simples, esta banheira. Absolutamente banal, tão 
comum como o pequeno-almoço. Daqui a pouco irei convidar 
membros do público a subirem até aqui, para que possam atestar 
isso mesmo”. 
 



DAGON // NOVEMBRO 2012 

 

10 

 

“Mas para os macacos é também um objecto mágico. Permite-lhes 
viajar – ninguém sabe dizer para onde. Nem mesmo eu –” faz uma 
pausa “o posso dizer. Só os macacos o sabem, e eles não partilham os 
seus segredos.” 
 
“Para onde vão? Para o céu, para terras estrangeiras, para outros 
mundos – ou para algum abismo negro? Não podemos segui-los. Eles 
vão desaparecer perante os nossos olhos, desaparecerão de dentro 
deste objecto tão corriqueiro.” 
 
E depois de a banheira ter sido inspeccionada e de ela ter dito ao 
público que não haverá um número final no espectáculo – 
“Passar-se-ão horas antes que voltem das suas viagens secretas” – e 
tendo pedido aplausos para eles, dá o sinal.  
 

8. 
 
Os macacos de Aimee: 
 

· 2 siamangos, acasalados 
 
· 2 macacos-de-cheiro, embora sejam tão activos que parecem 

o dobro. 
 
· 2 Vervetes. 
 
· 1 fêmea cercopiteca, que provavelmente está grávida, 

embora seja muito cedo par ter a certeza. Aimee não faz 
ideia de como tal possa ter acontecido. 

 
· 3 Macacos-rhesus. Fazem um pouco de malabarismo. 
 
· 1 fêmea capuchinho mais velha chamada Pango. 
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· 1 macaco negro crestado, 3 macacos de neve (um muito 

novo), e um macaco de Java. Apesar das diferenças, 
formaram um pequeno bando e gostam de dormir juntos. 

 
· 1 chimpanzé, que não é na verdade um macaco. 
 
· 1 gibão rabugento. 
 
· 2 saguins. 
 
· 1 mico-leão-dourado; 1 saguim-de-cabeça-branca. 
 
· 1 macaco-narigudo. 
 
· Colobus vermelhos e negros. 
 
· Zeb. 
 

9. 
 
Aimee pensa que Zeb talvez seja um cercopiteco de Brazza, não 
obstante ele ser tão velho que já perdeu quase todo o pêlo. Ela 
preocupa-se com a sua saúde mas ele insiste em continuar a actuar. 
Hoje em dia tudo o que lhe dá na gana fazer é a corrida final para a 
banheira, que no caso dele é mais um passeio. Durante o resto do 
tempo, senta-se num banco cor de laranja e prateado e observa os 
outros macacos, olhando-os como se fosse um empresário de 
meia-idade a ver o seu Lago dos Cisnes da lateral. Por vezes ela 
dá-lhe coisas para ele segurar, tal como o aro prateado através do 
qual os macacos-de-cheiro saltam. 
 

10. 
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Ninguém sabe para onde os macacos desaparecem ou para onde 
vão. Por vezes regressam com moedas estrangeiras ou duriões na 
mão, ou calçados com pontiagudos chinelos marroquinos. 
Ocasionalmente uma delas regressa grávida. O número de macacos 
não é constante. 
 
“ Não consigo perceber”, continua a dizer Aimee a Geof, como se ele 
fizesse a mínima ideia. Aimee já não sabe nada acerca de coisa 
nenhuma. Tem estado a viver sem nenhumas certezas, e esta coisa 
em particular – bem, a situação toda, o facto dos macacos se darem 
tão bem e saberem fazer truques com cartas e terem aparecido na 
vida dela e desaparecido da banheira; tudo – na maior parte do 
tempo consegue lidar bem com isso, mas ocasionalmente, quando 
sente que a sua vida está a ir colina abaixo sem travões, começa a 
questionar-se sobre isso outra vez. 
 
Geof confia muito mais no universo do que Aimee, tem confiança em 
que as coisas façam sentido e que as pessoas possam amar, e 
portanto não precisa das mesmas provas. “ Podias perguntar-lhes”, 
diz ele. 
 

11. 
  
O namorado de Aimee: 
 
Geof não é de maneira nenhuma o que Aimee estava à espera de um 
namorado. Logo para começar, é quinze anos mais novo do que 
Aimee, tem 28 enquanto ela tem 43. Para mais, é a modos que 
taciturno. Em terceiro lugar é lindo, com o cabelo espesso e sedoso, 
penteado num rabo-de-cavalo que lhe chega à linha dos ombros, 
rapado dos lados, exibindo a sua poderosa linha do queixo. Sorri 
muito, mas não ri muitas vezes. 
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Geof é licenciado em História, escusado será dizer que estava a 
trabalhar numa loja de reparação de bicicletas quando ela o 
conheceu na feira de Montana. Aimee nunca tem muito que fazer 
depois do espectáculo, por isso quando ele se ofereceu para lhe 
pagar uma cerveja ela disse que sim. A seguir eram quatro da manhã 
e estavam a beijar-se no autocarro, com os macacos a entrar e a 
prepararem-se para se irem deitar; e Aimee e Geof fizeram amor. 
 
De manhã ao pequeno-almoço, os macacos vieram um a um e 
apertaram a mão dele solenemente, estava aceite no bando, por 
assim dizer. Ela ajudou-o a ir buscar as suas máquinas fotográficas, 
roupas, e a prancha de surf que a irmã tinha pintado para ele, há uns 
anos, como uma prenda de Natal. Não há espaço para a prancha de 
surf, por isso está suspensa do tecto. Por vezes os macacos-de-cheiro 
penduram-se nela e espreitam de lado. 
 
Aimee e Geof nunca falam de amor. 
 
Geof tem uma carta de condução de classe C, mas isso é apenas um 
bónus acrescido. 
 

12. 
 
Zeb está a morrer. 
 
No geral os macacos são notavelmente saudáveis e Aimee consegue 
lidar com as suas ocasionais sinusites e maleitas gastrointestinais. 
Para qualquer outra coisa mais difícil, encontrou um par de 
comunidades online e alguns especialistas prestativos. 
 
Mas Zeb está a tossir muito, e o que resta do seu pêlo está a cair. 
Mexe-se muito devagar e por vezes tem dificuldade em lembrar-se 
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de tarefas simples. Quando o espectáculo estava em St. Paul, há seis 
meses atrás, uma bióloga do Zoo de Como visitou os macacos, e 
cumprimentou-a pelo seu estado de saúde geral e bem-estar, 
pediu-lhe que examinasse Zeb. 
 
“Que idade é que ele tem?” perguntou, Gina, a bióloga.  
 
“Não sei”, disse Aimee. O homem a quem ela tinha comprado o 
espectáculo também não o sabia. 
 
“Digo-lhe já”, disse Gina.” Ele é velho. Quero dizer, mesmo muito 
velho.” 
 
Demência senil, artrite, um sopro cardíaco. Não há como saber, disse 
Gina. “É um macaco feliz”, disse ela. “ Vai quando for”. 
 

13. 
 
Aimee pensa muito nisto. O que vai acontecer ao espectáculo 
quando Zeb morrer? A cada espectáculo ele senta-se calma e 
compostamente no seu banco brilhante. Ela acha que de certa 
maneira ele é o responsável principal pela sociabilidade e esperteza 
dos macacos. Insiste que ele é de alguma forma a razão pela qual 
todos os macacos desaparecem e regressam. 
 
Porque há sempre uma razão para tudo, não há? Porque se não 
houver uma razão ainda que só para uma coisa, como porque é que 
se fica doente, ou porque é o nosso marido nos deixa de amar ou 
porque é que as pessoas que amamos morrem – então não há razão 
para coisa alguma. Logo, devem existir razões. Zeb é tão plausível 
como qualquer outra.  
 

14. 
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O que Aimee gosta nesta vida: 
Não tem qualquer significado. Não vive em lado nenhum. O seu 
mundo resume-se a 11,5 metros e 127 espectáculos de comprimento 
e, por agora, 26 macacos de profundidade. É manejável.  
 
As Feiras também não significam nada. O seu pequeno mundo viaja 
dentro de um mundo ligeiramente maior, as feiras, idênticas, 
intercambiáveis. Por vezes as únicas coisas que levam Aimee à cidade 
onde fica são as temperaturas nocturnas e o recorte do horizonte: 
terras áridas, montanhas, planícies, ou a linha do horizonte. 
 
As Feiras são tão artificiais como os joelhos de titânio: o desfile, os 
estábulos dos animais, as corridas de stock-cars, os concertos, o 
cheiro a açúcar queimado, a funnel cakes e à cama dos animais. Tudo 
é um símbolo exageradamente brilhante de algo real, comida, 
animais de estimação ou o convívio com os amigos. Nada disto tem 
alguma coisa que ver com o mundo em que Aimee já vivera, o mundo 
dos visitantes. 
 
Ela decidiu que Geof é como o resto: temporário, insignificante. Não 
é para amar. 
 

15. 
 
Eis algumas maneiras através das quais a vida de Aimee se podia ter 
desfeito: 
 

1. Podia ter partido o tornozelo há alguns anos atrás, tendo tido 
uma infecção óssea que a tivesse deixado de muletas 
durante dez meses, e com dores durante muito mais tempo. 
 

2. O seu marido poderia ter-se apaixonado pelo seu supervisor, 



DAGON // NOVEMBRO 2012 

 

16 

 

abandonando-a. 
 
 

3. Poderia ter sido despedida do seu emprego na mesma 
semana que viesse a saber que a sua irmã tinha cancro no 
cólon. 
 

4. Poderia ter enlouquecido temporariamente, fazendo uma 
série de escolhas questionáveis que a deixassem só num 
apartamento mobilado, numa cidade que tivesse escolhido 
através de um atlas. 

 
Nada é certo. Podemos perder tudo. Eventualmente, mesmo estando 
no auge da sorte, morrerás e aí perderás tudo. Quando se tem uma 
certa idade ou quando perdemos certas coisas e pessoas, a dor 
incapacitante de Aimee ganha um terrível significado, peçonhento e 
sombrio.  
 

16. 
 
Aimee tem lido muito, por isso sabe o quão estranho é tudo isto. 
 
Não há quaisquer fechaduras nas jaulas. Os macacos usam-nas como 
quartos, sítios onde guardam os seus objectos pessoais e para onde 
se afastam dos outros quando querem ter alguma privacidade. A 
maioria das vezes, contudo, andam à vontade pelo autocarro ou 
deambulam pela maltratada relva em seu redor. 
 
Agora mesmo, três macacos estão sentados na cama a jogar um jogo 
no qual associam bolas coloridas. Outros brincam com novelos de lã 
clara, rebolam pelo chão, espetam um pedaço de madeira com uma 
chave de parafusos ou trepam para cima de Aimee e Geof e do 
decrépito sofá. Alguns macacos estão amontoados ao computador a 
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ver vídeos de gatinhos, através de uma ligação sem fios pirateada. 
 
O colobus negro está a empilhar cubos em madeira para crianças na 
mesa da kitchenette. Trouxe-os há duas semanas e desde essa altura 
que tenta fazer um arco. Passado todo esse tempo e tendo-lhe 
Aimee repetidamente mostrado a função de uma pedra angular na 
cúpula, ainda não percebeu, mas continua a tentar pacientemente. 
 
Geof está a ler um romance em voz alta para Pango, a capuchinho, 
que olha para as páginas como se também estivesse a ler. Por vezes 
aponta para uma palavra e olha para cima, para ele, com os seus 
olhos inteligentes, e ele repete-lha, sorrindo, de seguida soletra-a.  
Zeb está a dormir na sua jaula: arrastou-se para lá ao anoitecer, 
ajeitou os seus brinquedos e o seu cobertor e fechou a porta atrás de 
si. Faz muito isto ultimamente.  
 

17. 
 

Aimee vai perder o Zeb, e depois como é que vai ser? O que 
acontecerá aos outros macacos? 26 macacos é muito macaco, mas 
todos eles gostam uns dos outros. Ninguém excepto talvez um zoo 
ou um circo pode ficar com tantos macacos, e ela acha que mais 
ninguém, a não ser ela, os deixará dormir onde eles quiserem ou ver 
vídeos de gatinhos. E se Zeb já lá não estiver, para onde irão, nas 
noites em que já não puderem escapulir-se da banheira, penetrando 
no seu enigma? E ela nem sequer sabe se é o Zeb, se é ele a causa 
disso tudo, ou se é ela, mais uma vez, desesperadamente à procura 
de justificações. 
 
E Aimee? Vai perder o seu seguro mundo artificial: o autocarro, as 
feiras idênticas, o namorado banal. Os macacos. E depois o que se 
seguirá? 
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18. 
 
Poucos meses depois de ter comprado o espectáculo, quando se 
estava nas tintas para a vida, seguiu os macacos escada acima no 
número final. Zeb trepou a escada a correr, entrou na banheira e 
ergueu-se, enchendo os pulmões para o seu grande chamamento. E 
ela foi atrás dele. Olhou de relance para o interior da banheira, onde 
os macacos ordenadamente se apinhavam, fazendo o possível e o 
impossível para se desviarem dela, quando perceberam o que estava 
a fazer. Saltou para a abertura que fizeram para ela, e enroscou-se à 
justa. 
 
Isto só durou um instante. Zeb acabou de inspirar, e proferiu a 
entoação. Houve um clarão de luz, ouviu as correntes a soltarem-se e 
sentiu a banheira a oscilar para baixo, com os macacos a rodarem em 
volta dela. 
 
Caiu os 3 metros, sozinha. Torceu o tornozelo quando aterrou no 
palco mas conseguiu manter-se direita. Os macacos tinham voltado a 
desaparecer. 
 
Fez-se um silêncio bizarro. Não foi uma das suas actuações mais 
conseguidas. 
 

19. 
 

Aimee e Geof caminham pela rua principal da Feira de Salina. Ela está 
com fome e não quer cozinhar, por isso estão à procura de um sítio 
qualquer que venda cachorros quentes a $4.50 e Coca-Cola’s a $3.25, 
subitamente Geoff volta-se para Aimee e diz-lhe, “Isto é uma treta. 
Porque não vamos à cidade? Comer comida a sério. Agir como 
pessoas normais? 
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É o que fazem: massa e vinho num lugar chamado Irina’s Villa. “ Estás 
sempre a perguntar-te porque é que eles desaparecem,” diz Geoff, 
após uma garrafa e meia no bucho. Os seus olhos são dum 
azul-acinzentado indistinto, mas a esta luz parecem negros e muito 
calorosos. “ Olha, acho que nunca vamos descobrir o que se passa. 
Mas, de qualquer das maneiras, não acho que seja esse o verdadeiro 
problema. Talvez a questão seja, porque é que eles regressam?” 
 
Aimee pensa nas moedas estrangeiras, nos blocos de madeira, nas 
coisas maravilhosas que eles trazem para casa. “Não sei”, diz ela. 
“Porque será que eles regressam?” 
 
Mais tarde nessa noite, de volta ao autocarro, Geof diz, “Onde quer 
que eles vão, fixe, ‘tá-se bem. Mas topa lá a minha teoria.” 
Gesticulou para o autocarro sobrelotado com a sua barafunda de 
brinquedos e ferramentas. Os dois saguins tinham acabado de 
chegar, e estavam sentados no balcão da kitchenette, de cabeças 
encostadas uma à outra, enquanto espiolhavam mais uma minúscula 
novidade qualquer. “Eles gostam de ir de visita seja lá onde for, claro. 
Mas aqui é a sua casa. Toda a gente gosta de voltar para casa mais 
cedo ou mais tarde.” 
 
“ Se é que se tem um lar “, diz Aimee. 
 
“Toda a gente tem um lar, mesmo que não acreditem nele,” diz Geof. 
 

20. 
 

Nessa noite, quando Geof está a dormir aninhado com um dos 
macacos, Aimee ajoelha ao pé da jaula de Zeb. “Ao menos podes 
mostrar-me?” pede ela. “ Por favor? Antes de partires?” 
 
Zeb é uma forma indeterminada debaixo do seu cobertor azul-bebé, 
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mas dá um pequeno suspiro e trepa lentamente para fora da sua 
jaula. Toma-a pela mão com a sua própria pata curtida e, saindo pela 
porta, entram na noite. 
 
O parque de estacionamento das traseiras onde todas as caravanas e 
autocarros estão estacionados está sossegado, escutam-se apenas 
algumas vozes, atrás de janelas com cortinas. O céu está azul-escuro, 
salpicado de estrelas. A lua ilumina-os em cheio, deixando a cara de 
Zeb sombreada. Os seus olhos parecem não ter fundo quando ele 
olha para cima. 
 
A banheira está nos bastidores, já na sua plataforma com rodas à 
espera do próximo espectáculo. O espaço está quase completamente 
às escuras, iluminado por alguns sinais vermelhos de SAÍDA, e uma 
única lâmpada de vapor de sódio num dos lados. Zeb encaminha-a 
até à banheira, deixa-a passar os dedos pelas suas curvas frias e pelas 
patas de leão, e mostra-lhe o seu interior vagamente iluminado. 
 
De seguida iça-se para a plataforma e transpõe o rebordo da 
banheira. Ela esta a seu lado, olhando de cima. Ele ergue-se, ficando 
direito e dá o seu grande grito. Imediatamente cai de chapa e a 
banheira está vazia. 
 
Ela viu-o, a desaparecer. Estava ali e de seguida desapareceu. Mas 
não havia nada para ver, nenhum portal, nenhuma realidade 
tremeluzente para preencher o espaço deixado vago. Continua a não 
fazer sentido, mas é a resposta que Zeb tem. 
 
Ele já está no autocarro quando ela lá chega, novamente debaixo do 
seu cobertor, ofegando durante o sono. 
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21. 
 
E então um dia: 
 
Está toda a gente nos bastidores. Aimee está a acabar de se 
maquilhar, e Geof a reverificar tudo. Os macacos estão sentados 
ordeiramente em círculo no camarim, como se para não enrugarem 
os seus coletes e saias brilhantes. Zeb está sentado no meio, ao lado 
de Pango, que enverga o seu pequeno traje de lantejoulas verde. 
Grunhem durante um bocadinho, depois inclinam-se para trás. Um 
após outro, os restantes macacos engatinham-se para diante e 
apertam-lhe a mão, e em seguida a dela. Ela acena como uma 
pequena rainha num cortejo floral. 
 
Nessa noite Zeb não corre escada acima. Permanece no seu banco e 
Pango é o último macaco a fazê-lo, trepando para a banheira e 
guinchando. Aimee estava enganada quando pensava ser Zeb o 
centro do que acontece com os macacos, mas estava tão certa disso 
que não viu qualquer das pistas. Mas Geof apercebeu-se de tudo, por 
isso quando Pango guincha, acende o explosivo pirotécnico. O clarão, 
a banheira vazia. 
 
Zeb põe-se de pé em cima do seu banco, fazendo vénias como um 
empresário chamado ao palco para receber os agradecimentos do 
público no final do espectáculo. Quando o pano cai pela última vez, 
pede colo. Aimee faz-lhe festas no caminho de volta ao autocarro, 
Geof tem um braço em volta de ambos. 
 
Zeb adormece com eles nessa noite, entre ambos, na cama. Quando 
ela acorda de manhã, ele está de volta à sua jaula com o seu 
brinquedo favorito. Não acorda. Os macacos concentram-se junto às 
barras, espreitando lá para dentro. 
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Aimee chora o dia todo. “ Está tudo bem”, diz Geof. 
 
“ Não é por causa do Zeb”, choraminga ela. 
 
“ Eu sei”, diz ele. 
 

22. 
 

Eis o truque da ilusão da banheira. Não há nenhum. Os macacos 
irrompem pelo palco, escada acima para dentro da banheira, 
acomodam-se e depois desaparecem. O mundo está cheio de coisas 
estranhas, coisas que não fazem sentido nenhum, e esta talvez seja 
uma delas. Talvez os macacos não a queiram compartilhar, ‘tá-se 
bem, não se lhes pode levar a mal.  
 
Talvez este seja o enigma dos macacos, terem encontrado outros 
macacos que se questionam e experimentam coisas, arranjando 
maneira de partilhar essa vivência em conjunto. Talvez Aimee e Geof 
sejam na verdade apenas hóspedes no mundo dos macacos: Estão lá 
durante algum tempo e depois vão-se embora. 
 

23. 
 
Seis semanas depois um homem dirige-se a Aimee enquanto ela e 
Geof se beijam após um espectáculo. É baixo, pálido e está a ficar 
calvo. Tem o olhar apático próprio de um homem devorado por 
dentro. Ela conhece o olhar. 
 
“ Preciso de comprar isto”, diz ele. 
 
Aimee acena. “Sei que sim”. 
 
Ela vende-lho por um dólar. 
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24. 

 
Três meses mais tarde, Aimee e Geof recebem a sua primeira 
hóspede no seu apartamento de Bellingham. Ouvem a porta do 
frigorífico a fechar-se, vão à cozinha e dão de caras com Pango a 
deitar sumo de laranja duma embalagem de cartão. 
 
Mandaram-na para casa com um baralho de pinochle.  
 

  
 
Desde que vendeu o seu primeiro conto, Kij Johnson, 
escritora nascida nos Estados Unidos da América, tem 
publicado contos em várias revistas, entre elas:  
Amazing Stories, Analog, Asimov's, Duelist Magazine, 
Fantasy & Science Fiction, e Realms of Fantasy.  
Vencedora do Theodore Sturgeon Memorial Award em 
1994, tem coleccionado prémios entre eles o World 
Fantasy Award em 2009, Hugo em 2010 e 2012 e 
Nebula em 2009, 2010 e 2012, bem como o carinho de 
milhares de fãs.   

Fotografia por Beth Gwinn 
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Interplanetas 
 

Valter Marques 
 

A vida era monótona para Dolores. Uma monotonia aborrecida e 
sufocante que a tornava infeliz. A perspectiva de passar o resto da 
vida naquela rotina constante levava-a ao desespero. O seu marido 
muitas vezes a avisava: 
 
“Olha que a vida de um soldado em guerra deve ser muito excitante, 
mas ele trocaria toda a animação pela tua monotonia sem hesitar” 
disse no seu típico tagarelar paciente. 
 
Oh, e eu tenho cara de militar? Sou uma dona de casa, uma simples e 
enfadonha dona de casa.” Proferia as palavras enquanto marchava 
na cozinha de um lado para o outro.  
 
“Tens um papel fundamental na nossa família: cuidar do nosso filho e 
a manutenção deste lar. Obviamente que não temos tudo o que 
queríamos, mas também não vivemos mal. A nossa vida é boa.” 
 
“Estou farta disto. Não entendes? FARTA! Quero viver, não apenas 
sobreviver. Quero viajar, conhecer sítios novos, viver aventuras e, 
porque não, passar por um pouco de perigo. A coisa mais arriscada 
que fiz nos últimos meses foi atravessar a estrada fora da passadeira. 
Minto! Foi aquela vez que perdi a cabeça e comi um iogurte cujo 
prazo de validade tinha terminado na véspera. Estou farta!” 
 
“Tu sabes que eu gostaria de poder levar-te a todos esses sítios que 
desejas, mas, infelizmente, com o meu salário não é possível... 
magoa-me quando falas assim. Quero agradar-te e tu sabes disso...” 
 
“Sei...” murmurou a jovem mãe, enquanto pensava no que tinha de 
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fazer. Decidiu-se. Tinha que sair dali, não aguentava mais, atingira o 
limite. Saiu da cozinha em passo determinado. Pegou no casaco e na 
carteira e dirigiu-se para o hall de entrada. Antes de fechar a porta 
ainda ouviu a voz de Vítor, que dizia: 
 
“Onde vais, querida? Tem calma, tudo se resolve...”   
  
Vítor era um bom homem, trabalhador, honesto até à medula e um 
bom provedor para a família. Dolores reconhecia-lhe as qualidades, 
mas sentia que faltava algo. Desejava mais. O feitio complacente do 
marido, sempre ávido por agradar, fizera, em certa medida, com que 
perdesse o interesse e até o respeito por ele; talvez até o amor. Por 
vezes, quase que desejava que Vitor fosse brusco com ela, gritasse, 
impusesse a sua vontade ou qualquer outra coisa que demonstrasse 
que tinha autoridade e personalidade. Ele, porém, tinha uma 
natureza pacífica, possuía um daqueles feitios incapazes de executar 
actos violentos e muito menos para com as pessoas que amava. 
 
A noite acercava-se rapidamente. Dolores Sampaio caminhou sem 
rumo pelas ruas e ruelas da cidade fria. Conscientemente não 
registava o que via, a mente estava longe, o seu foco noutro lugar. 
Num local de delícias, onde a relva era mais verde, o céu mais azul, 
os raios de sol quentes e aprazíveis e o vento apenas uma brisa 
refrescante. Um táxi parou à sua frente. Entrou sem hesitar. 
 
“Para onde?” Perguntou o condutor, espreitando pelo retrovisor. 
 
“Leve-me à estação dos comboios.” 
 
“Qual?” 
 
“Ahn... não interessa, uma qualquer” disse sem entoação e sem 
demonstrar qualquer tipo de sentimento. 
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“Tem a certeza?” Questionou o homem depois de uma longa pausa. 
Não obteve resposta, colocou o veículo em movimento.  
 
A estação de caminhos-de-ferro surgiu em primeiro plano no vidro 
frontal do automóvel. O edifício mal iluminado pareceu sinistro à 
senhora Sampaio. Não recordava algum dia ter estado em tal cais de 
embarque, mas não era importante, serviria aquele como outro 
qualquer. Novamente sozinha procurou a bilheteira. Encontrou-a no 
interior, agora só faltava descobrir o funcionário que lhe vendesse o 
respectivo bilhete. Espreitou pelo guichet, o cubículo encontrava-se 
vazio. Decidiu aguardar. Provavelmente só apareceria alguém 
minutos antes da hora de chegada prevista dos comboios. A sua 
atenção focou-se na figura esguia perto do cais de embarque. Vestia 
uma gabardine de cor clara e carregava uma pequena mala de 
executivo em pele. Meditou se deveria ou não interpelá-lo. O porte 
do homem, a pouca visibilidade ambiente e a ideia de aproximar-se 
do desconhecido provocavam-lhe uma fraqueza estranha nas pernas. 
 
“Desculpe-me a intromissão” disse Dolores com falsa segurança.   
 
“Estou a tentar comprar o bilhete, mas não encontro o funcionário... 
não sei se poderá ajudar.” 
 
“Se não tem bilhete, não pode estar aqui.” disse o estranho com uma 
entoação na voz que parecia algo saído de um bombo. 
 
“Como assim!? Eu quero comprar o ingresso, como já lhe disse.” 
Respingou a dona de casa. “Sabe ou não onde posso encontrar o 
funcionário responsável por essa tarefa?”  
 
“Não existe tal cargo.” Falava sem interesse. Parecia hipnotizado pela 
simetria dos carris e das traves de cimento perpendiculares que os 
uniam. Num paralelismo que contrastava com a desorganização dos 
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inúmeros calhaus assimétricos, espalhados e ajustados uns aos 
outros pelo passar dos comboios ao longo dos anos. “Porém, está 
com sorte. Quem supostamente iria comigo não compareceu.” 
Sempre sem olhar para a mulher, retirou a mão do bolso e 
entregou-lhe um pequeno cartão “Pode ficar com este, se servir o 
seu propósito, obviamente.” 
 
“Serve. Quanto lhe devo? Terei que o reembolsar.” 
 
 “Não é necessário. Além disso penso que não teria posses para o 
fazer” Proferiu o desconhecido. 
 
“Ah! Ouça! Quem você pensa que é?” Começara a mexer na carteira, 
procurando o dinheiro, quando apareceu o comboio. A máquina 
poderosa surgira do nada como se tivesse saído de uma curva 
apertada, que não existia. O senhor da gabardine começou a 
caminhada em direcção às últimas carruagens. Dolores olhou para o 
bilhete que continha apenas, visivelmente, um número: 4733. 
Presumiu que seria a identificação da carruagem e respectivo lugar. 
Como o movimento de passageiros era quase nulo, a composição 
ferroviária não demoraria a partir da estação. Não querendo correr o 
risco de ficar a ver passar comboios, subiu a bordo usando a porta 
mais próxima. Como calculara, o vagão encontrava-se quase vazio, 
continha apenas um passageiro, ela própria. Teve dificuldade em 
escolher entre a fartura de lugares vazios. Finalmente decidiu 
sentar-se na retaguarda. Enquanto isso a locomotiva acelerava, 
escapando da estação.  
 
Durante alguns minutos Dolores meditou ao som cadenciado das 
rodas metálicas pisando os carris. Era como se a composição 
ferroviária fosse impulsionado por um coração gigante, não mecânico 
mas de carne. Como era bom, pensou ela, que também as pessoas 
tivessem carris, linhas orientadoras para se guiarem na vida, 
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levando-as de estação em estação, de local em local sem correrem o 
risco descarrilar. O que estaria Vítor a fazer naquele momento? 
Provavelmente aventurando-se na feitura do jantar, enquanto 
tentava explicar ao filho de quatro anos o porquê da ausência da 
mãe. Dolores conhecia bem o seu marido. Arranjaria uma desculpa 
para justificar o seu acto. Ele acreditava que a sua saída era apenas 
um acto irreflectido e que voltaria a casa quando caísse em si. Porém 
estava enganado, há muito tempo que aquele desejo a corroía, como 
um agressivo carcinoma que ia ganhando forças. Não sabia por quê, 
mas as mais pequenas coisas e acontecimentos banais começaram a 
irritá-la profundamente. Era a torneira que pingava na casa de 
banho; a fechadura da porta de entrada do apartamento, que para 
abrir era necessário fazer cócegas e sacudir a chave durante 
segundos desesperantes; odiava as depressões no colchão onde 
dormia, a mancha escura no tecto, as unhas que teimavam em 
crescer, o cheiro de Vítor e o barulho que ele fazia ao mastigar, o 
facto de não se sentir mulher e tudo o resto, tudo. Aos poucos 
sufocava, precisava de respirar, exigia oxigénio, necessitava de 
tempo para si. Encostou a cabeça à cortina que tapava a janela e 
deixou-se embalar.  
 
BRUUM! Dolores desperta com o estrondo. Escuta. Agora que estava 
acordada, começou a ter dúvidas se ouvira o tal barulho ou se fora 
um produto do seu sonho. Olhou para a janela e viu o reflexo dela 
própria e do interior da carruagem. A diferença de luminosidade 
impedia-a de ver o exterior. Novamente espreitou, desta vez com a 
face encostada ao vidro e com as mãos em redor, tentando assim 
obstruir a claridade ambiente. Lá fora apenas escuridão. Trevas. 
Nada. Apreensivamente, encostou-se na cadeira. Sentia-se 
incomodada. Algo estava diferente. Percebeu o quê! Era o silêncio. O 
tuc-tuc característico tinha desaparecido, não havia quaisquer 
barulhos ou vibrações. No entanto não estavam parados, antes pelo 
contrário. Como o sabia? Desconhecia. A atmosfera alterara-se, o 
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próprio ar que respirava parecia-lhe diferente. Levantou-se, decidida 
a tirar a situação a limpo. Percorreu o corredor e experimentou a 
porta de acesso à carruagem seguinte: não abria. Tentou mais 
algumas vezes sem sucesso. Na porta oposta obteve o mesmo 
resultado. 
 
“Dolores Sampaio! Não entres em pânico...” murmurou entre dentes 
antes de esmurrar repetidamente o vidro. 
 
De novo no seu lugar e emocionalmente agitada, a esposa de Vítor, 
embalava-se num ritmo nervoso e hipnótico. No estado em que se 
encontrava não conseguia pensar com clareza. A falta de referências 
temporais e o confinamento espacial torturavam-na. Na sua mente 
precipitavam-se ideias e imagens confusas e disparatadas. Tentando 
debelar o espesso silêncio à sua volta, reza uma cantilena sem parar. 
Em seguida e sem razão aparente levantou-se e percorreu o corredor 
da carruagem em ambos os sentidos. Nos flancos espelhados via uma 
pessoa caminhando e, para lá desta, em terceiro plano, marchava 
outra e depois mais outra. As silhuetas formavam uma fila infindável 
e todas eram o seu reflexo. Chegou um momento em que se cruzou 
consigo mesma. Tinha a impressão de ser outra pessoa, dentro e fora 
de si. Confusa e cansada escolhe ficar quieta num ponto. A multidão 
de Dolores prosseguiu a marcha. A simetria e as linhas rectas da 
carruagem começaram a desfazer-se como num sonho, como num 
pesadelo. Luta contra a alienação, no entanto, numa vaga repentina 
vem o medo intenso e os tremores e calafrios. Não consegue 
respirar. O coração agita-se irregularmente, sente-se doente, pensa 
em Vitor, recorda o sorriso do pequeno Tiago que a fazia sentir-se 
viva mesmo no pior dos dias, as primeiras palavras, os passeios na 
areia quente, as brincadeiras infantis, evoca os bons momentos. 
Desmaia. 
 
A dor no pescoço e o desconforto geral despertam-na. Não queria 
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abrir os olhos, receava o que estes lhe mostrariam. Queria estar na 
sua cama, no pequeno quarto do apartamento amarelo esbatido. 
Consegue reunir vontade suficiente para espreitar. O padrão do 
tecido listrado em tons castanhos dos assentos da carruagem 
trouxe-a de volta à crua realidade. Estava muito longe de casa. 
Novamente sentiu a perda eminente do controlo sobre as emoções. 
Mas não podia ser, seria forte, resistiria. Levantou a cabeça e 
endireitou-se. Já não estava sozinha na carruagem. Piscou os olhos 
várias vezes para ter a certeza que a figura sentada ao fundo e de 
costas viradas era real. Do lugar onde estava apenas lhe conseguia 
ver os ombros largos e o estranho casaco com capuz que tapava 
completamente a cabeça. Tem que fazer um esforço para clarear a 
mente. Tenta raciocinar com acuidade. Havia uma boa possibilidade 
de que o estranho ainda não a tivesse visto. Ela estivera estendida 
nos bancos, se ele entrara na carruagem pela retaguarda, facilmente 
passaria por ela sem a detectar e se entrara pelo acesso oposto a 
questão nem se colocava. Agora, o que fazer? Ou continuava naquela 
condição ou experimentava novamente abrir a porta. A outra 
hipótese era dirigir-se ao estranho, cuja reacção lhe era 
completamente desconhecida. Hesitando começa a levantar-se. A 
meio desiste e agacha-se. A figura misteriosa impunha-lhe cautela.  
 
Algo no seu íntimo lhe dizia para se afastar dali. Espreitou por entre 
os bancos: o capucho estava tombado para a frente, pelo ângulo 
inclinado da cabeça o estranho deveria estar a dormir. Não podia 
continuar ali agachada e escondida como um rato. Decide investigar 
e coloca-se em pé. Nesse instante um cão de grandes dimensões 
surge por detrás da porta no fundo do corredor. O coração de 
Dolores salta abruptamente no peito e as pernas ficam moles como 
esparguete cozido, tomba no chão. Tem a certeza que foi vista. 
Deveria fugir, no entanto hesitava. Ouve vozes a falar, os seres 
dialogam num idioma desconhecido para ela. Arranja coragem para 
espiar: o da carantonha cheia de pêlos está erecto e dirige-se num 
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modo agressivo ao homem de capuz que continua sentado. Mas não 
por muito tempo, este pula do lugar, expondo a face. É outro 
lobisomem! 
 
“Tem calma! Isto é apenas um sonho, deve ser por volta desta altura 
que acordas” dizia a senhora Sampaio a si própria, agachada entre os 
assentos. Lá à frente, a conversa hostil passara a discussão aberta, 
depois a uma espécie de ruidosos grunhidos e rosnadelas misturadas 
com o que pensava serem impropérios. De repente calaram-se. O 
homem cão puxa atrás uma das garras cabeludas e arremete contra a 
cabeça do outro. O sangue espalha-se na janela e nas vestimentas do 
ser decapitado. Em pânico, Dolores, não consegue impedir a saída de 
um grito. O lobisomem vira o focinho na sua direcção, pupilas 
contraídas e animalescas fitam-na. Desta vez ela não hesita e corre 
aos tropeções na direcção oposta à da besta assassina. Não olha mas 
sente as passadas possantes no seu encalço. Desta vez não tenta 
escapar da carruagem. Atira-se contra a porta da casa de banho e 
fecha-se no interior. Encostada na parede, faz força com as pernas 
sobre a porta, que lhe parecia ridiculamente frágil para impedir a 
entrada do seu perseguidor. Preparou-se para o impacto. Todavia, os 
segundos arrastaram-se e o aguardado embate não acontece. 
 
No lado de fora um nariz canídeo fareja a porta, captando as 
partículas odoríferas. O faro e a audição contam-lhe o que os olhos 
não podem dizer. O perfume barato misturado com o cheiro a 
transpiração é como pegadas na areia que deixam rastro e chamam à 
atenção! Sente a respiração ofegante, sabe que a jovem mulher está 
aterrorizada. Poderia rebentar a porta sem esforço, porém o acto 
seria detectado pelo Revisor que, provavelmente, já estaria no seu 
encalço.  
 
A Dolores, cada instante que passava era como uma fatia de 
eternidade que mastigava com dificuldade. Com o passar dos 
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minutos e acréscimo de fadiga, deu consigo a pensar, mais uma vez, 
se verdadeiramente o monstro existia. Sonhos e factos reais 
misturavam-se na sua mente, não os distinguia. Perdera a noção da 
realidade. Já experienciara no passado pesadelos realistas, mas 
nunca como aquele, tão vívido. Estava prestes a desistir quando 
sentiu movimentações no exterior. Momentos depois, falaram: 
  
“Pode sair!” Ordenou a voz. “Saia!” 
 
Não sabia se era do cansaço ou da acústica da casa de banho 
minúscula, mas aquele tom de voz parecia-lhe ser o do seu falecido 
progenitor. Embora tentasse focar no problema em mãos, as 
memórias brotavam num jorro de imagens do antigo: a primeira 
recordação que tinha de si própria; o sol quente e o inverno frio; os 
carreiros de formigas, as borboletas e os pássaros; a alegria 
proporcionada pelo seu primeiro animal de estimação; a primeira 
bicicleta, o primeiro amigo, o primeiro verdadeiro amigo; as idas e 
vindas da escola, a escola, o recreio; a solidão das férias; a casa, a 
sala, o quarto, as refeições em silêncio; a mãe submissa, as mãos 
fortes e ásperas do pai devido ao trabalho no campo e na fábrica 
metalúrgica, os avós afectuosos que morreriam de desgosto se 
conhecessem a faceta incestuosa do filho. Aquela figura paternal que 
impunha respeito e ministrava a disciplina e que violava 
repetidamente a filha mais velha. Tivera sorte a Dolores, a diferença 
de seis anos entre ela e a irmã tinha-a poupado aos abusos. Pois ele 
não era um pedófilo, apenas um violador que encontrara a extinção 
na forma de um derrame cerebral que numa primeira fase o 
transformara num demente sem capacidade para satisfazer as suas 
necessidades mais básicas. Mais tarde, depois de o despir da 
dignidade, a doença finalmente levou-o para a sala de espera do 
Juízo Final. Não fosse a morte prematura em termos de idade, mas à 
muito aguardada e desejada pela família, também ela teria tido o 
destino da irmã. Sim, os monstros não eram desconhecidos a 
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Dolores.  
 
“Quem fala?” Questionou ela, desassossegada em relação à resposta 
que poderia obter. 
 
“O Revisor. É seguro sair.” Assegurou com convicção.  
  
“Não saio! Um monstro peludo anda aí fora e quer matar-me.” 
 
“O problema foi resolvido. Agora, a senhora, encontra-se em 
segurança. Porém, precisamos que saia da instalação sanitária para 
que a possamos auxiliar.” Replicou ele num tom de voz calmo mas 
autoritário. A jovem mãe meditou durante alguns momentos 
encostada à porta. Conformada com a ideia, respirou fundo e rodou 
o trinco. A porta rebentou na sua frente, projectando-a para trás. 
Bate com a cabeça em algo e abate-se. Antes de perder os sentidos e 
com a vista desfocada vê o animal erecto, mostrando os dentes 
numa espécie de esgar ou mesmo sorriso. Vai matá-la. Porém, antes 
que consiga chegar a ela, é projectado por um poderoso golpe que o 
faz soltar um ganido de dor. Estendida nos sanitários, Dolores, ainda 
consegue ver o seu salvador: um homem deformado, cujo corpo 
parece algo resultante da explosão dum necrotério. Cada membro é 
diferente do outro, como peças de um aberrante puzzle forçadas a 
encaixarem umas nas outras. A luta continuou. 
 
Uma forte claridade vinha de fora, transpondo as janelas escuras e 
espelhadas. A primeira coisa que a senhora Sampaio viu quando 
abriu os olhos foi a cara do ser ao mesmo tempo cómica e 
desproporcionada. 
 
“O remédio vai deixá-la saudável.” Assegurou ele enquanto guardava 
o pequeno objecto metálico no bolso. 
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“Err... quem é você?” Perguntou ela a custo. 
 
“Chamam-me Frankenstein.” Falava com uma voz semelhante à de 
uma criança, algo que contrastava com o corpo gigantesco. “Ou 
apenas Frank.” 
 
“Estou num pesadelo?” 
 
“Não! Está a bordo da composição ferroviária InterPlanetas, com 
destino à Grande Nebulosa de Fartolon. A CVLC pede desculpa pelo 
incidente e deseja-lhe a continuação de uma boa viagem.”  
 
“Quero sair daqui” confessou Dolores, esgotada. “Quem és tu? O que 
aconteceu ao teu corpo? És... humano?” 
 
“Sou o Operador de Revisão. O meu corpo é apenas uma ferramenta, 
como uma farda. Se não a usasse, não me conseguirias ver.”  
 
“E as cicatrizes?” Observava a macabra amálgama de partes de 
corpo. 
 
“Nada mais que remendos na farda. Ao longo do tempo foi sendo 
necessário proceder à substituição das partes avariadas. Trocadas 
por outras que, embora velhas e usadas, ainda estavam funcionais. A 
requisição para um novo uniforme foi efectuada, mas com esta crise 
nos transportes colectivos de longo curso, e consequentes cortes 
orçamentais, tem sido mais complicado. No entanto, garanto-lhe que 
esta, apesar de gasta, continua operacional. Embora compreenda 
que o aspecto dela seja incomodativo para alguns passageiros.”  
 
“Não me incomoda. O que tu és por fora, eu sou por dentro...” 
 
“Sem dúvida que as feridas invisíveis são as mais profundas e 
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dolorosas. Por outro lado, a cicatriz, é um sinal de regeneração, é 
uma prova de uma batalha travada e sobrevivida.”  
 
“O que aconteceu ao lobisomem?”   
  
“O problema está resolvido, pode ficar descansada. Temos tido 
alguns contratempos com os licantropos. É um povo agressivo.” 
  
“Sem dúvida.” Disse Dolores com um arrepio na espinha. “Quero ir 
para casa, por favor.” 
  
“Esta ainda não é a sua paragem.” Observou o Revisor 
pacientemente. Depois inspirou profundamente e acrescentou: “A 
vida é uma soma de chegadas e partidas. Começa com a grande 
chegada e termina com a partida final. Na vida deixamos escapar 
muitos comboios... e apenas embarcamos nuns poucos, não é?” 
 
“Porém o tempo é curto e as viagens são quase sempre iguais. Para 
onde vamos?” 
 
“Em direcção às galáxias distantes.” 
 
“Deixem-me voltar.” Suplicou Dolores. 
 
“A Terra foi três estações atrás. Um planeta bonito disse 
Frankenstein antes de olhar pensativamente na direcção das 
janelas.”  
 
“Normalmente não fazemos isto.” - pausou – “mas as circunstâncias 
são excepcionais.”  
  
“Apenas quero estar com as pessoas que me amam... e que eu amo.” 
Dolores Sampaio finalmente conseguia entender.  
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Surpreendentemente, ressurge o saudoso barulho metálico. O 
cadenciado tchuc-tchuc saúda os passageiros. O meio de transporte 
alienígena aproximou-se da estação, desacelerando até à paragem 
completa. As portas abrem-se. Dolores levanta-se lentamente e diz: 
 
“Posso ir para a minha casa!?” 
  
“É bom voltar a casa, não é?” 
  
“Sim, é bom.” 
  
“Nunca mais te esqueças disso.” Disse Frank. “Dolores nunca mais 
desaprenderia a preciosa lição.”  
 
Um homem alto de casaco verde com um jota desenhado nas costas 
entra na carruagem. Frankenstein cumprimenta-o: 
 
“Sr. Valter Marques! Como tem passado?” 
 
“Presentemente, tenho passado no futuro.” Disse Valter sorrindo. 
 
“Sempre a brincar. De volta ao lar?”  
 
“Sim. Esqueci-me da medicamentação. Deixei os anti-histamínicos 
em cima do bidé.” 
 
“Ainda alérgico ao pêlo de humanos?”  
  
“É verdade. E o uniforme novo?” 
  
“Está encomendado.” Garantiu Frank com convicção. 
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“Anda a dizer isso nas últimas dezenas de anos.” 
  
“Sabe como é com a crise... E as escritas? Correm bem?” 
  
“Já correram melhor, agora, com a artrite, vão apenas andando.” 
  
“Hum! Bem, boa viagem!” Desejou Frankenstein virando costas. “Lá 
porque são famosos num planeta, pensam logo que são estrelas. Mas 
as estrelas brilham muito mais...” Disse entre dentes enquanto se 
afastava. 
  
“Obrigado e igualmente.” Rematou o escritor. 
 
 
 

Valter Marques é um Eng. informático que é Escritor nas 
horas vagas, mas cujo sonho é ser Escritor a tempo inteiro e 
Eng. informático nos tempos livres. O autor considera-se, 
principalmente, um criativo, sendo a escrita a ferramenta 
utilizada para capturar e emoldurar esse espírito inventivo, 
imaginativo. Enquanto estes últimos nasceram com ele, a 
escrita é uma paixão recente, porém imorredoura. 
 
A ficção científica ocupou, desde a infância, um lugar 
privilegiado nas preferências de leitura. A poderosa 
imaginação dos autores do “género” permitiram-lhe viajar 
por planetas distantes, conhecer raças, sociedades e 
realidades diferentes. Atingir a fronteira do espírito e 

criatividade Humana. 
 
Tem contos publicados na Fénix n.º 1 e nas Páginas Lentas n.º 1 e n.º 2. Nas palavras 
do autor “qualquer narrativa tem apenas a ganhar com a introdução, no seu enredo, 
de um marciano esverdeado com antenas, múltiplos tentáculos e excretando 
substâncias estranhas e repugnantes.” E qual de nós poderá dizer que nunca teve um 
dia em que acordou assim? 
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Ilustrador de Capa: Tomasz Maronski (Polónia) 
 
 

Tomasz Maronski, nascido 
na Polónia, é um dos mais 
promissores ilustradores 
dos tempos modernos. 
Começou a ilustra à 10 
anos atrás principalmente 
com trabalhos em óleo, 
mas o apelo pela ilustração 
digital acabou por levar a 
melhor e hoje ilustra 
digitalmente a tempo 
inteiro. Algumas das suas 
ilustrações foram 
escolhidas para capa de 
revistas como a Asimov’s e 
a Clarkesworld bem como 
para várias séries de jogos 
de consola, inspirados em 
temas fantásticos. 
 
Tendo-lhe sido pedido que 

se descrevesse a si e às suas ilustrações, Tomasz respondeu assim: “as 
minhas ilustrações são fruto de inspiração em temas fantásticos e de ficção 
científica. Sinto-me inspirado por tudo o que me rodeia. Gosto 
particularmente de ilustrar paisagens futuristas de ficção científica ou 
mesmo paisagens mais bucólicas inspiradas na Fantasia e sou um artista de 
hábitos, por isso, sempre que inicio um trabalho, gosto de recorrer a uma 
cor dominante que irá depois influenciar toda a palete de cores que irei 
usar.”  

 
 

SITE: http://tomaszmaronski.carbonmade.com/
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Visite a página do 
ilustrador:http://tomaszmaronski.carbonmade.com 

QUERES PUBLICAR NA DAGON? 
 

A “Dagon” está aberta a submissões: 
 
CONTOS: 
 
Sem limite de palavras, procuramos ficção especulativa. Basta enviarem 
e-mail para correiodofantastico@gmail.com com o assunto “Dagon - 
submissão de ficção”, formato doc., corpo de texto “calibri”, tamanho 10, 
justificado. Envia também um pequeno resumo sobre a vossa submissão, 
bem como fotografia e pequena biografia. 
 
POEMAS: 
 
Envia-nos poemas para o e-mail para correiodofantastico@gmail.com com o 
assunto “Dagon – submissão de poema”, formato doc., corpo de texto 
“calibri”, tamanho 10, justificado. Envia também um pequeno resumo sobre 
a vossa submissão, bem como fotografia e pequena biografia. 
 
ARTIGOS: 
 
Sem limite de palavras, procuramos artigos sobre ficção especulativa e os 
seus autores. Basta enviarem e-mail para correiodofantastico@gmail.com 
com o assunto “Dagon - submissão de artigos”, formato doc., corpo de texto 
“calibri”, tamanho 10, justificado. Envia também um pequeno resumo sobre 
a vossa submissão, bem como fotografia e pequena biografia. 
 
ILUSTRAÇÕES: 
 
Procuramos boas ilustrações para as nossas capas. Basta enviarem e-mail 
para correiodofantastico@gmail.com com o assunto “Dagon - submissão de 
ilustrações” e com o vosso portfólio. 


