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Editorial
Habemos Dagon!
Eis o novo número da vossa revista de ficção especulativa:
com a noveleta de João Barreiros, um dos nossos melhores escritores
de ficção científica “Um Dia com Júlia na Necrosfera” (os leitores da
Dagon lembrar-se-ão, sem dúvida, da opção tomada na Dagon n.º 1,
que pretendia partir esta mesma noveleta de João Barreiros em duas
partes, deixando o leitor órfão de uma segunda parte por tanto
tempo…aqui fica o mea culpa).
Além da noveleta de Barreiros, a Dagon apresenta um conto
do autor Chinês Han Song, traduzido por Luís Filipe Silva da versão
inglesa publicada no The Apex Book of World SF, editado por Lavie
Tidhar. Han Song é considerado um dos melhores escritores de ficção
científica chinesa, tendo ganho o prémio Galaxy por seis vezes.
Mas nem só de ficção vive a Dagon, temos também uma
magnífica galeria com os trabalhos de Pablo Fernandéz Angulo,
artista espanhol que tem tido imenso sucesso à escala mundial e que
me tem maravilhado.
Serão razões suficientes para “abrir” esta Dagon e mergulhar
nas suas páginas? Apenas o leitor poderá decidir!

Roberto Bilro Mendes
28 de Fevereiro de 2013
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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, tintas e designs
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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Um Dia com Júlia na Necrosfera1
João Barreiros
Quando Júlia acorda tem outra vez vinte e cinco anos. O sol mal
atravessa as persianas sebentas, os lençóis colam-se-lhe ao corpo
numa carícia viscosa, as articulações doem-lhe, como costumam
doer-lhe quando tem esta idade, numa moinha insistente que se
esconde para lá dos limiares subliminais.
Durante alguns momentos deixa-se ficar estendida, a arranjar
coragem para se levantar, garganta seca a pedir água, despertador a
matraquear-lhe junto à orelha numa saraivada sonora de
engrenagens.
O quarto cheira a fechado, cheira à doença do pai que agoniza na
sala ao lado, cheira a couve azeda a cozer no apartamento inferior. O
prédio inteiro murmura na confusão irritada da manhã. Crianças
choram como pequenas sereias de alarme, deslizando ao longo dos
corredores. Vozes cáusticas insultam-se na distância, proferindo
insistentes ameaças de estropiação. Um britador de pedra estrondeia
algures no labirinto dos pátios das traseiras, ecoando nas caixas de
ressonância dos caixotes de lixo cheios a transbordar.
Júlia põe-se de pé, pernas a tremer, estende a mão para o copo de
água sobre a mesinha-de-cabeceira. Contudo este encontra-se vazio,
o que já é hábito, embora Júlia costume enchê-lo todas as noites.
Enfia os chinelos, arrasta-se até à janela, puxa as persianas, deixa-se
envolver na claridade mortiça de um sol que nunca consegue atingir
o meio-dia. Aqui é sempre crepúsculo ou madrugada frágil. Lá ao
1

Publicado originalmente na colectânea de contos “O Caçador de Brinquedos”.
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longe, contra os telhados arrombados, sobre as fachadas dos prédios
em ruína, como dedos a rasgar as falésias pútridas dos saguões, as
chaminés das refinarias lambem o céu com as suas línguas ígneas de
basiliscos.
Júlia estremece, lembra-se dos passeios nocturnos com o pai, que
ainda ontem, quando ela tinha seis anos, conduzindo o carro entre os
terminais desertos das estações de caminhos-de-ferro, na direcção
das torres acesas a vomitar gás, lhe dizia, “Olha os papões, filha, vê
como respiram, como rugem, olha que se te portares mal,
devoram-te!”
Não, pensa Júlia, sacudindo a cabeça. Isso já passou, foi há muito
tempo, o teu pai está a morrer, não precisas de ter medo!
Na casa de banho, torneira aberta, sorve o primeiro golo de água,
mas esta sabe a ferro, tem a cor da lama, é intragável.
Debruçada sobre o lavatório, Júlia tosse num vómito seco,
procurando expulsar o amargo da boca, olhos em lágrimas, punho a
bater contra a cerâmica rachada. Sente as pernas húmidas, as cãibras
do corrimento, sinal que o seu período iniciou mais um daqueles
ciclos incompreensíveis.
Lava-se como pode, esfregando com o sabão que insiste em lhe
escapar das mãos, sentindo o choque frio desta água castanha como
outra forma de punição. Mas claro, por mais que se esfregue, a
sensação de pó entranhado e da gordura rançosa a sufocar todos os
poros não lhe desaparece da pele.
A mãe bate à porta da casa de banho, abre-a sem pedir licença e
queda-se a vê-la limpar-se na toalha encharcada e cheia de nódoas,
com um ar de censura ácida ao canto da boca.
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— Que triste filha, a minha! — diz a choramingar — O pai tão doente
e ela a arranjar-se para sair! Eu não preguei olho toda a noite, mas
ela o que é que faz? Chegou tarde e a más horas, não quis saber de
mim, foi-se logo deitar, e agora vejam-na a arranjar-se, a ingrata, a
arranjar-se para sair e a deixar-me outra vez sozinha!
— Saio porque tenho de ir trabalhar, mãe! — insiste Júlia, ciente de
que não vale a pena repetir-se, mas que não pode fazer outra coisa
para preencher o silêncio. — O pai vai estar bom amanhã! Vai estar
tão bom que a mãe até vai pedir para que ele adoeça outra vez!
— O que é que estás tu a dizer? — grita-lhe a mãe, torcendo o cinto
do robe entre as mãos, o seu rosto uma imensa vastidão lunar
coberta por placas de pó-de-arroz cimentado.
— Como se não bastasse a doença do teu próprio pai, ainda tenho de
ouvir os teus disparates? Julgas que já passaste a idade do tabefe?
Achas que tens o direito de troçar de mim?
— Tenho de me vestir... — responde Júlia, contornando-a, voltando
ao quarto, trancando a porta.
Não suporto mais isto, pensa, enfiando a saia e a blusa que usara no
dia anterior como se estas fossem as únicas que possuísse, pois as
gavetas da cómoda estão vazias. Ouve os choros maternais do outro
lado da porta, a presença moribunda do pai, a respiração maciça do
prédio. O despertador diz-lhe que já é tarde, que demorou tempo de
mais a acordar, mas lá fora o sol encontra-se exactamente na mesma
posição. Só as labaredas das refinarias parecem ter crescido,
desenhando contra as nuvens baixos traços fuliginosos.
Enfim vestida, prestes a sair, mãe chorosa afastada para o lado, Júlia

7

DAGON # 6 // FEVEREIRO DE 2013

entra no quarto do pai, mergulhando no bafo fétido de agonia que se
desprende da cama, um eflúvio que mistura fezes, anti-sépticos,
urina requentada, lençóis encardidos. O pai respira num arfar rouco,
olhos semicerrados, boca escancarada, a soltar ruídinhos aquosos de
que gargareja.
Júlia sempre teve medo do pai enquanto lhe sobravam forças para a
arrastar, noite fora, nos seus passeios punitivos às refinarias. Agora é
pior, se possível. Agora a sua presença tornou-se insuportável.
Especialmente pelo que ele está em vias de lhe pedir. Lembra-se que
podia ter saído de casa sem entrar no quarto. Podia ter aguentado a
chantagem lacrimal da mãe. Podia ter feito qualquer outra coisa.
Evidentemente que não o fez.
— Pai? Está acordado? Como é que se sente hoje? Olhe, tenho de ir
trabalhar...
O pai abre os olhos. Como de costume. A mão, ainda há pouco flácida
e imóvel, levanta-se como uma serpente, agarrando-lhe o pulso.
— Mata—me! — pede ele — Dá cabo de mim!
— Não, paizinho, largue-me, está-me a magoar...
Júlia sente as articulações do pulso a estalar sobre a pressão dos
dedos. O pai moribundo é uma montanha de pura energia,
concentrada em dois olhos e numa só mão.
— Júlia, ouviste o que te mandei fazer? Obedeces ou não ao teu pai?
Mata-me, não percebes que estou a sofrer? Dá-me uma grande dose
de morfina...
— Não, não, não... — geme Júlia, recuando, envolta na aura
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putrescente de hálito paterno, libertando o braço, quase tropeçando
na mesinha de medicamentos judiciosamente afastada da cama, até
conseguir chegar à porta do quarto.
— Malditas, malditas mulheres! — grita-lhes o pai. — É assim que se
vingam de mim, suas cabras? Não percebem que eu quero morrer,
estúpidas?
Júlia treme, vira-lhe as costas, abre a porta de casa e desce a correr
as escadas do prédio. Patamar após patamar, paredes fermentadas
pela humidade infiltrada, tinta às bolhas a descascar-se, paredes
crivadas de rachas como uma teia inominável de rios fossilizados.
Patamar após patamar.
O comboio guincha sobre os telhados da cidade e a estrutura que o
sustenta abana. Irritada, Júlia não se conseguiu sentar, e então viaja
de pé, comprimida pelos outros passageiros, nomeadamente no
centro de um grupo de metalúrgicos que lhe sorriem, que se
esfregam em conjunto contra ela, num raspar insistente de rins, de
jeans, de fivelas de cintos, de mãos caídas mas não aquiescentes. A
carruagem estremece, mudando de via, os trabalhadores
aproveitam-se, trocam comentários obscenos sobre os ombros uns
dos outros, apalpam-lhe o rabo, os peitos, e Júlia pensa que bom
seria ter coragem para calçar um pé sob o tacão do sapato, dar-lhes
uma joelhada no sítio onde mais dói, ao menos uma vez na vida. Mas
não consegue, é incapaz de infligir sofrimento. E sujeita-se.
Atrasada, atrasada, dizem-lhe as funcionárias do instituto. Atrasada,
tilinta o relógio de ponto. Atrasada, censura-a a Dr.ª Salema,
impaciente, encostada À porta do infantário.
— Já considerou a irresponsabilidade do seu acto? Quem é que trata
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dos miúdos na sua ausência? Acha-se no direito de pedir este tipo de
favores às suas colegas?
— Desculpe. — desculpa-se uma Júlia sem fôlego apertando os
botões da bata. — Tenho o meu pai muito mal, perdi o comboio,
houve atrasos nos horários.
— Ah, Júlia — insiste a Dr.ª Salema — O que é que a faz pensar que
nós também não temos problemas? Você julga que o mundo é seu?
Vá, entre, trate deles...
Júlia entra. O cheiro a corpos encardidos e a leite fermentado
assola-a, envolvendo-a nos vapores de um pesadelo já quotidiano e
familiar. Dez autistas com idades entre os cinco e os dez anos
agitam-se pelos cantos, mordiscando as paredes acolchoadas,
deixam-se ficar imóveis como estátuas catatónicas junto às esteiras,
abrem a boca em ocasionais grunhidos que tanto podem significar
fome ou dor ou alegria.
— Bom dia, meninos, bom dia — diz Júlia, esponja em riste, prestes a
iniciar a primeira das múltiplas sessões de higiene diária. — Vamos às
lavagens, sim?
E depois das lavagens é a hora do pequeno-almoço, mão a segurar
em nucas renitentes, outra a enfiar colheres de papa vitaminadas em
bocas que as cospem logo de seguida, é a hora do exercício físico e
coordenação muscular, a hora do convívio e desenvolvimento da
afectividade, os momentos em que Júlia os abraça, lhes conta
histórias, insiste em que colaborem na construção de uma pirâmide
de cubos, tudo sem resultado. Os autistas permanecem indiferentes,
ignoram o uso dos bacios, o copo de água, os brinquedos e os
sininhos, as carícias mecanizadas.
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— Falem comigo! — insiste Júlia, baixinho, num desespero crescente.
— Digam qualquer coisa, seus filhos da mãe! Falem comigo, cabrões!
E uma das crianças, talvez a mais velha, sorri-lhe (enfim, enfim), boca
escancarada a mostrar as cavidades dentárias. Sorri-lhe, mas o
sorriso parece-se mais com uma lâmina a cortar do que com uma
vitória pedagógica. E enquanto sorri, diz-lhe:
— Júlia, Júlia, porque havemos nós de falar contigo? Já te esqueceste
que estás no inferno?
***
Descer, mergulhar neste poço imenso de gravidade onde o tempo é
pastoso e a própria luz se cansa, não custa muito. Basta deixar-nos ir.
Por isso, pela janela do comboio, ainda vista do alto, a cidade parece
ter sido construída nem plano oblíquo que se curva para o fundo,
como o interior de um funil, repleta de prédios antigos de madeira e
tijolo, voltados uns contra os outros como fortalezas ao inverso,
guardando pátios interiores onde os fotões mortiços do sol mal
conseguem penetrar. Ao longe, as refinarias são às dezenas,
cercando a cidade, a escarrar línguas fuliginosas de fogo como
dragões tristes e moribundos.
O meu teor de maná é ainda tão elevado, tão doloroso na sua
intensidade, que basta aproximar um dedo do caixilho da janela para
que este descarregue faísca, fulgurante como uma Nova. O contador
pisca mensagens de segurança sobre o meu pulso, mas mesmo assim
começo a ter medo. De todos os infernos que visitei, este é um dos
piores, como um pesadelo de Aquiles, sem monstros ou demónios,
mas contudo cheio de sombras, de desespero irremediável. Todo ele
é um Fevereiro imenso, a anos-luz do verão.
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Tocam-me no ombro. É com dificuldade que descolo o olhar da
janela, que levanto a cabeça e encaro o revisor. Bilhete, pede ele, e
eu sorrio, mão a dirigir-se para o bolso. A carruagem segue apinhada
de gente. Contudo, sou o único passageiro a quem ele exige qualquer
coisa. Sintomas de rejeição, já? Como é possível? Acabo de chegar...
— Acha que preciso de bilhete?
— Se não tem, não pode estar aqui! Quem é que vocês pensam que
são? Julgam que há «borlas»? Bilhete, já disse!
A cada um seu cenário. Noutros locais seria uma moeda, uma
adivinha, uma canção. Júlia é uma criatura de rotina. E a rotina
cansa-me. As novidades há muito que perderam o sabor. Entrar no
jogo é dar-lhes confiança, realidade, razão de ser...
— Não comprei nenhum! — respondo-lhe. — E agora? Em que
ficamos?
O revisor agarra-me pelo ombro, personagem secundária a
representar o papel esgotado da autoridade prepotente.
— Ah sim? Fora então — diz ele. — Rua!
Encolho os ombros. Quero lá saber do factor risco, da síndroma da
rejeição precoce. Do bolso retiro um colt. 45. Levanto—o. BANG!
BANG!
A cabeça do revisor desfaz-se em centenas de partículas semi-sólidas.
O boné sebento rodopia, como um besouro furioso, durante
segundos, indo pousar mais longe, no colo de um passageiro
impassível. A maxila tomba-lhe, espantada, a mão abre-se-lhe
deixando cair o pica-bilhetes que se afunda no lixo esponjoso do
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centro da carruagem.
— O senhor não é daqui — insiste ele, metade da cabeça aberta
como uma couve desabrochada, pernas rígidas a oscilar para trás e
para a frente. Toco-lhe com o dedo, ajudando-o a derrapar. O
estrondo da queda faz estremecer a carruagem.
— Algum comentário, alguma crítica? — pergunto aos restantes
passageiros que nem sequer as cabeças voltaram. Nada. Sentados
nos seus bancos, virados uns contra os outros ou simplesmente a
olhar em frente, os meus companheiros de viagem murmuram,
murmuram, para preencher os silêncios. Mas, se fôssemos a
escutá-los, coisa que nem sequer tenho intenções de fazer,
descobriria que murmuram mas que não dizem nada, só abrem e
fecham a boca para fazer de conta que conversam.
Encolho os ombros, Blip, faz o indicador no pulso a avisar-me que
gastei um dígito de energia. Que importa! Até a pesca acabar, ainda
vou gastar muitos mais.
Lá fora a cidade roda lentamente, distorcida pela escarpa da
entropia. O comboio trava. Estamos a chegar. Ah, Júlia, Júlia, tens
mais um demónio no teu precioso inferno!
A estação é uma caverna de ecos. Lagos de humidade esverdeada a
tresandar a urina espraiam-se mesmo junto aos apeadeiros. Freios
guincham por todo o lado numa hecatombe de decibéis. Junto às
paredes de pedra, negras de sebo, frisos de mendigos expõem as
respectivas mutilações. Fedem a borracha, a carne queimada, como
se tu Júlia, também te culpasses por haver napalm.
Mal saio da carruagem, eis-me cercado por um grupo de criancinhas
debilitadas pela fome, olhos remelosos, ventres distendidos. —
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To'tão, senhor — dizem elas. — Mamãe doente!
— Ponham-se a milhas, estupores! — Respondo-lhes num sorriso
aberto, porque a chamada ao sentimento não tem nada a ver
comigo. O problema é da Júlia. Levanto a mão que guardo no bolso
da gabardina, mostro-lhes os arcos eléctricos que saltam entre os
dedos. — Estão a perceber, meninos? Quem é que quer ser grelhado
primeiro?
— És mau — choramingam os miúdos abrindo alas. — Vai-te embora,
não te queremos aqui!
O que eles querem ou não, deixa-me completamente indiferente.
Não sou vítima. Não me sinto culpado pelos males dos outros. Tenho
plena consciência de que aqui, onde me encontro, nas vertentes
deste poço sem fundo, são-me permitidas todas as abominações.
Fora da estação, resta-me apanhar um táxi. Tenho o tempo contado,
entendem? Esta realidade amolecida contamina o mais feroz. Não
me posso dar ao luxo de te procurar a pé, por labirintos de fachadas
e ruínas.
Mas apanhar um táxi é outra coisa. Como não poderia deixar de ser,
ignoram-me, passa-me à frente, dão-me encontrões. Ninguém
respeita as filas de espera, ou, pelo menos, não as respeitam quando
estou presente. Um indivíduo entroncado, com um ar brutal,
empurra-me com o ombro, abre a porta do táxi, tenta
esgueirar-separa o interior.
Estou farto, a cena prolonga-se como um cliché esgotado, do céu
tomba uma chuvinha oblíqua e ácida. Não é assim, garanto-vos, que
se conseguem as coisas... A energia gasta é sempre energia perdida.
Especialmente aqui, neste mundo de esforços inúteis. Tanto faz de
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uma forma como doutra. Se é para gastar, que se gaste à minha
maneira!
Tamborilo no ombro do tipo. Nada. Puxo-o pelo cotovelo com a mão
direita, a minha mão ardente, e os dedos penetram-lhe através da
roupa, da carne efémera, do osso estaladiço, afundam-se como faca
quente em manteiga, torço, arrancando-o ao ninho protector do
automóvel, lançando-o contra o passeio.
Caído no chão, braço semidesfeito porque a sua realidade foi posta
em causa, o fura grita. Grita, filho, vê se me ralo. Já que a passagem
se encontra desimpedida, entro no táxi. O motorista olha-me,
arregalado.
— Vamos em frente! — digo.
— E quem é o senhor para fazer uma coisa destas? — retorque ele,
impávido, mãos assentes sobre os joelhos. — Porque é que interfere
no que não é chamado? Quem é que lhe diz que vou obedecer?
Saco da pistola. Turbilhões de luz dançam em torno do punho e
gatilho. Devagarinho, encosto-lhe o cano à têmpora.
— Vamos lá a ver se nos entendemos. Ou me leva onde eu quero ou
desfaço-o já aqui. Não me venha com a cena do motorista renitente.
Viu o que aconteceu àquele cavalheiro ali estendido no chão? Quer
ter o mesmo triste fim?
O taxista arranca, solícito, enfiando-se na corrente de trânsito. O
costume. Sinais sempre vermelhos, baforadas tóxicas de escapes,
filas imóveis de carros a buzinar, e o motor que ora sim ora não se vai
abaixo.
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Consulto o indicador de direcção que guardo no bolso do relógio. A
agulha treme, nervosa. Dígitos esmiúçam-se nos quadrantes. A
apontar para onde estás, Júlia. O Universo inteiro distorce-se,
escorrega na tua direcção como se fosses a única forma de energia
positiva nesta triste e morna simulação de realidade.
— Não tente armar-se em caça turistas! — aviso o motorista num
tom bem educado, virando-me sobre o banco. — Sei muito bem
onde quero ir. Nada de andar às voltas. Se a estrada estiver
impedida, galgue o passeio!
— O passeio? Está doido, homem! Como...
— O passeio, sim — repito, batendo-lhe com o cano da arma contra a
testa, toc toc, num som cavo — E que se lixe o bom povo!
O táxi avança, escorregando na falsa encosta da entropia, o
motorista pragueja, aterrado, sem se dar conta de que é um
simulacro, e eu mordo os lábios, corpo a arder de dor híper positiva.
Se julgam que poder é prazer, estão muito enganados! Olhem que
não podem descarrega-lo, não é vosso. Se o fizerem, estão perdidos!
Nunca mais conseguiam subir!
— Manifestação à frente! — comenta o motorista num gozo
lacónico. — Temos por algumas horas!
— Ah sim? Que interessante! Acelere! Passe-lhes por cima!
— Vá-se lixar! — responde o motorista, travando.
Só provocações. Uma vez mais meus leitores, deixo escapar um
pouco daquilo que sou. Considerem: com a mão esquerda agarro o
volante, com o pé carrego no acelerador até ao fundo, sentindo os
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ossinhos do motorista a estalarem-me sobre a concha do sapato. A
mão direita, aquela que não deixa de arder, apoia-se no painel de
instrumentos descarregando maná sobre o motor adoentado.
O motorista grita. O motor ruge. Eu gemo, na doce agonia da
descarga, O táxi investe. Populares dispersam-se, tomados de pânico,
deixando cair por todo o lado cartazes ilegíveis, paf, paf, fazem
corpos a bater contra o pára-choques, frágeis e efémeros como
balões de cristal. Não se percebe nada, garanto—vos. Pertencem a
uma realidade tão transitória quanto um quark. Não chegam sequer
a ser figurantes no drama, da auto culpabilização de Júlia. São
cenário.
Figuras bidimensionais que se rasgam no furacão da minha
passagem.
***
Surgido da lama, das caves ocas, das sombras esbatidas das fachadas,
das fagulhas frias que chovem sobre a cidade, como uma fotografia
que aos poucos se define no interior de um líquido turvo, ei-lo de
volta, sob um novo avatar, pés a saltarem sobre as poças de água,
sem nunca tocar nas pilhas dispersas dos paralelepípedos arrancados
aos passeios, rumo ao Café Central, ao encontro de Júlia.
Ao vê-lo chegar, Júlia levanta-se, lágrima ao canto dos olhos, chávena
de café arrefecido e oleoso esquecida sobre a mesa, deixa cair a
carteira, dobra-se para a apanhar, mas esta caiu aberta e batom,
estojo de compacto, lápis e canetas escapam-se, fugindo pelos
ladrilhos em trajectórias opostas.
Que tens tu agora, pergunta-lhe ele, sem sequer a ajudar,
sentando-se do outro lado da mesa, enquanto espera que Júlia se
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ponha de pé, terminada a caçada aos objectos fugitivos. Estou a ver
que temos outra depressão a caminho…
— Oh Marco — diz Júlia — Marco, sinto-me tão mal… Ainda bem que
vieste. Hoje de manhã, no emprego, uma das crianças falou comigo.
Falou, percebes? E não podia. São todas autistas, não conseguem
dizer nada…
— E então? — comenta Marco. — Isso é razão para toda esta fita? Se
falou, óptimo! É sinal que está a melhorar… Curaste-o! Pede
aumento.
— Marco, não percebeste. O miúdo disse-me que eu estava no
Inferno. No Inferno, Marco, como se já tivesse morrido…
Marco estende a mão sobre a mesa e agarra-a pelo pulso. Tal como o
Pai antes de sair de casa, como faz toda a gente quando lhe quer dar
uma ordem.
— Tens tomado os comprimidos? Tens cumprido a dose? Não fizeste
a mistura do costume?
— Não tenho tomado nada — responde Júlia retendo um soluço,
pulso passivo face à prisão tortuosa dos dedos de Marco. — Quando
os tomo ainda é pior. Sonho que o meu Pai me leva até às Refinarias.
Que me vai meter nos fornos. Como fazia quando eu tinha seis anos…
— Júlia, és uma parva, sabes? Desobedeces, queres pensar por ti
própria e depois começas a flipar. O Inferno dou-te eu se começas a
armar-te em esperta! A minha vontade era pregar-te um bofetão
aqui, à frente de toda a gente. Eu a ralar-me e Sua Excelência a
despejar comprimidos sanita abaixo. Acabou-se, percebes? É a última
vez que me telefonas a meio do dia. Julgas que não tenho de
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trabalhar?
Júlia soluça. Lágrimas fogem-lhe dos olhos em carreiros de rímel.
Mãos procuram dentro da mala um lenço de papel que não está lá.
— Desculpa — diz ela. — Desculpa, Marco. Dá-me qualquer coisa
para tomar. Tens razão, sou uma parva!
Marco sorri, libertando-lhe o pulso. Suavemente, acaricia-lhe o rosto,
mas a festa faz arder a pele de Júlia como se a estivessem a esfregar
com um desperdício em fibra de vidro.
— Dói-te, não dói? Dói-te o corpo todo, não é, minha querida? Já
viste que não passa um dia em que não te queixes de qualquer coisa?
É o período, são os rins, as costas, as enxaquecas, as nevralgias. Olha,
tenho aqui comigo um psicotrópico de natureza verdadeiramente
excepcional. Inverte os circuitos da dor, transforma-a em prazer!
Marco retira do bolso uma caixinha, como as que costumam guardar
anéis de noivado. Abre—a sobre a mesa. No interior repousa um
cristal. — Engole—o — diz ele. — Não fiques aí parada que me dá
nervos. Não fazes ideia do quanto isto custa. State Of The Art,
menina!
E contudo Júlia, a arrependida, hesita. Dói-lhe a cabeça. Sente
necessidade de mudar o penso, só que se esqueceu de comprar
outros. A presença de Marco é implacável. Nunca lhe conseguiu dizer
não. Por isso mesmo tem medo. Todas as outras drogas lhe fizeram
mal. Esta não deve ser diferente.
Enfim resignada, pega no cristal e enfia-o na boca. Não sente coisa
alguma. É como se uma molécula de açúcar se perdesse na anomia
sensorial da língua.
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— E agora? — pergunta.
— Agora esperas. Questão de segundos — sussurra-lhe Marco,
estendendo a mão por debaixo da mesa, agarrando-lhe a barriga da
perna, cravando-lhe os dedos na carne ao ponto de fazer nódoa
negra, começando a torcer.
— Marco, pára com isso! Estás a magoar-me!
— Achas que sim? — murmura-lhe Marco estendendo o outro braço,
colocando—lhe a mão no seio, comprimindo, torcendo. — É isso que
sentes, dor?
Júlia geme. — Olha as pessoas, Marco, o que é que elas vão pensar…
— Quais pessoas — sorri Marco, puxando-a contra si, obrigando-a a
espalmar a barriga sobre a esquina da mesa. Que importam os outros
— A sério, Júlia, estou mesmo a fazer-te mal?
Júlia estremece, confusa. Uma vaga de prazer vai-se espalhando
suavemente por todo o corpo. Uma Nova de luz estoira através do
peito macerado, da perna comprimida, dos canais dilatados da
vagina. Dor? Que ideia! Júlia sente-se perdida numa corrente de
insustentável prazer. De olhos fechados, indiferente a quem a veja,
debruça-se sobre Marco e beija-lhe os lábios. Só que o beijo
escalda-lhe a boca, a língua possui o corte irregular de uma lâmina
enferrujada, a saliva a contextura de um ácido corrosivo. Júlia
engasga-se e recua, entornando a chávena. Café escoa-se sobre a
mesa a desenhar efémeros continentes.
Marco sorri, dentes afiados descobertos num esgar. — Que
impulsiva, Júlia! Mas pensa um bocadinho. Inversão de polaridade.
Dor em prazer! E prazer naturalmente em dor. Droga ideal para uma
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relação sado-maso. Como a nossa, não achas?
Marco faz-lhe uma festa na mão, uma carícia terna, a primeira. Júlia
grita como se lhe tivessem partido todos os dedos. — Pára — pede
ela — Pára por favor…
Alguém tossica, discreto, junto à mesa.
— Dão-me licença?
Marco demora muito tempo a levantar a cabeça. De pé, mãos nos
bolsos da gabardina, chapéu mole enfiado até às orelhas, o Pescador
ignora-o. Só tem olhos para Júlia.
— Permitam-me que interrompa o vosso simpático idílio, mas tenho
uma pergunta a fazer a esta senhora. Eis o meu cartão!
— Já que custou tanto leres essas letrinhas pequeninas que tanto
trabalho deram a fazer, passo a explicar em voz alta ao que venho.
Sou um Pescador diplomado pelo centro de Pesquisas Tanatológicas
e o peixe és tu, Júlia. Antes de mais tenho uma pergunta a fazer-te.
Toma atenção, porque ela é muito, muito importante. Tudo depende
da tua resposta. Não pode ser de outra maneira. Também nós temos
de fazer as coisas pela via oficial. Júlia... Júlia, está a ouvir-me?
— Não, não está — responde Marco procurando levantar-se, boca
arrepanhada num esgar de fúria. Vai-te embora! Estás aqui a mais, és
um intruso! Xeta! Rua!
Abano tristemente a cabeça. Teimosos, teimosos, todos eles. O
Inferno de Júlia é um lugar público. Pelo menos para mim. Agarro-o
pelo ombro e empurro. Marco cai estatelado na cadeira. Volto-me
uma vez mais para Júlia.
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— A pergunta é esta. E que a tua resposta fique aqui e agora
gravada para todos os trâmites legais. Queres ser salva? Sei que isto
parece um cliché, mas não posso fazer outra coisa, foi assim que ma
ditaram.
— Como? — pergunta Júlia a medo, intimidade pelo olhar
furibundo de Marco. – Salva de quê? De quem?
— Ora, dele! Desta cidade. Da tua condição. De tudo quanto
quiseres ser salva!
Júlia não responde. Sacode a cabeça, torce as mãos, geme baixinho.
— Júlia — insiste Marco, massajando o ombro dorido, um ombro
que resistiu à pressão dos meus dedos, que não se quebrou. —
Vamos embora! Deixa esse anormal aí a falar sozinho...
— Era só o que me faltava! — digo eu, sentando-me na cadeira
livre. – Júlia, presta atenção. Olha que o assunto é mesmo muito
sério. Estou aqui para te resolver um molho de problemas. Mas não
posso fazer nada sem o teu consentimento, percebes? Pela segunda
vez: Queres ser salva?
— Diz-lhe que não — insiste Marco. — Não. Não.
Mas Júlia, para te vingares do peito, da perna, do comprimido, do
beijo viciado, agora que a minha sombra te protege, respondes, sim.
Respiro fundo. Eis o contrato legalizado. Tenho o pleno
consentimento das partes interessadas. Que a Pesca comece!
Para abrir, que se tratem dos assuntos pendentes, que se saneie o
estupor deste teu Animus. Saco do bolso o meu Colt .45. A mão
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arde-me no fogo lento da energia acumulada. Tão bom, tão bom...
Sorrio. Marco fez outra vez menções de se levantar.
— Sabemos quem tu és! — começa ele. — Nem penses que podes
abusar sempre da tua situação. Um dia chegará a tua vez e nós, os
Arquitétipos, estaremos à espera...
Suspiro fundo. Com ameaças verbais passo eu bem. — Conheço-te de
gingeira, Marco. Torcias-me o braço quando andava na escola.
Roubavas-me os livros na pasta do liceu. Passavas-me sempre à
frente nos transportes públicos, nas filas de espera, nos empregos,
nas namoradas. Chega, estou farto de ti! — Disparo. BANG. BANG.
Júlia grita num grito lento e monótono, rouco. Com o descarregar das
balas a minha mão adquire o esplendor de um sol. Marco tomba a
olhar para as duas cavidades que lhe estoiraram o peito. Não há
sangue lá dentro. Marco é oco, oco. Júlia choraminga, sentada, a
morder os nós dos dedos, confundida pelas vagas sucessivas de
prazer.
— A energia tem sempre um fim — ameaça-me Marco lá do chão.
— Mas a minha morte? Essa é provisória. Não nos podes arpoar,
Pescador. Basta descermos bem fundo. Estamos todos cá em baixo, à
tua espera...
Vai falando. BANG. Desta vez entre os olhos. A cabeça de Marco
desagrega-secomo um pote de lama seco ao ar. Mesmo assim não
desiste. Mãos batem em compasso nos ladrilhos do Café. BANG. O
corpo inteiro colapsa como um modelo de plasticina ao ser pisado. O
indicador avisa-me que estou a gastar demasiado potencial. E tem
razão.
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Faço rodopiar a pistola entre os dedos e recolho-a no coldre. De
Marco já não resta grande coisa. Um vento frio sopra na entrada do
Café, fazendo dançar entre as mesas pedaços de pano, tufos de pelo,
páginas de jornais. Júlia sacode a cabeça. Não quer acreditar no que
está bem à vista., Seria capaz de dar tudo para que eu desaparecesse
dali. Azar dela. Não me pagam para isso.
— Agora que se acabaram as interrupções, será que podemos falar à
vontade?
— O Marco... O Marco — soluça Júlia. — Você matou-o!
E, virando-separa os outros clientes: — Deu-se um crime à vossa
frente e ninguém faz nada?
Os clientes não ligam nenhuma. Encostados ao balcão, sentados
pelos cantos, mastigam e murmuram, murmuram e mastigam, num
ciclo perpétuo de figuração e indiferença.
— Mas o que é que se passa hoje comigo? — exclama Júlia —
Que tenho eu?
— Queres que te diga? — pergunto, sentando.me no antigo lugar
de Marco, recolhendo o meu cartão.de.visita cujo maná acabou por
secar todo o café derramado. — Não reparaste como se desfez o
teu amigo? Porque é que reages assim? Devias estar contente!
Aquela Besta não te estava a torturar? Aliás, em boa verdade, todo
este universo foi criado para te fazer mal. Mas a única culpada disto
és tu. Júlia, o Marco não existe. Não passa do modo como tu pensas
que deves ser tratada por um homem! Infelizmente o Marco é uma
parte de ti, um Animus doente e autofágico.
Júlia começa a rir, descontrolada.
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pessoa à minha frente e depois dizem.me que se trata de uma
alucinação Junguiana!
— Será o que tu quiseres que seja! Presta atenção, porque isto vai
ser um choque. Júlia, aqui onde estamos, coisas como esta são
possíveis. Aqui todo o inteligível é real. Realidade que é a tua, só tua,
se bem que muito mal escolhida, se quiseres a minha opinião.
— Eu não lhe pedi nada! — responde Júlia fazendo menções de se
levantar, numa débil simulação de revolta. — Deixe.me, vou.me
embora!
— JÚLIA! SENTADA! — grito.lhe num tom ríspido, voz tão alta, tão
carregada de energia, que todos os vidros do café estalam
simultaneamente. Os clientes continuam a murmurar, a mastigar, a
sorver, como brinquedos mecânicos perante uma tragédia. Júlia
deixa-secair na cadeira, de olhos esbugalhados. — Informo-te que
te encontras presa num ciclo temporal de auto-recriminação. Já não
te sobra energia para mais nada. Este universo alimenta-sedela,
devora-te. Mas podes contar comigo para mudar o estado das coisas!
— Como?
— Olha o meu dedo! Anh? Achas que consigo atravessar com ele o
tampo da mesa? Não? É de fórmica, é metal, dizes, e o meu dedo
apenas carne. Repara!
Enfio o indicador pelo tampo da mesa como se furasse uma massa
húmida e esponjosa de cartão. Esfarelo a cobertura entre as mãos.
Fogo frio pulsa-me através dos dedos. Júlia abana a cabeça,
incrédula.
— Nem sequer preciso fazer força. Este mundo é frágil, quebradiço,
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podre. A entropia aqui é quase absoluta. Júlia, por favor acredita no
que te vou dizer! É essencial para a tua salvação. Morreste. Estamos
em plena Necrosfera...
Os ruídos do café assaltam-lhe os ouvidos numa cacofonia que os
circuitos trocados de Júlia interpretam como uma harmonia
nostálgica. Contudo, o que se ouve são os pés das cadeiras a riscar os
ladrilhos enlameados, os gritos das dobradiças da porta a
deixarem-serasgar, o resfolegar tectónico da máquina de café. Por
todo o lado paira o eco branco das conversas sem sentido, a servir de
pano de fundo ao inominável.
Júlia deixa-seficar, esgazeada, enquanto o Pescador, sem esforço
visível, sem que nenhum empregado reaja ou vire sequer a cabeça,
vai demolindo a mesa, amarfanhando o tampo, dobrando os pés de
alumínio como que torce um fio de arame.
— Júlia... — continua ele terminada a façanha, não é por eu ser
forte que consigo fazer isto. É por estar carregado com um potencial
superior. Disponho de uma carga igual de energia para te oferecer.
Faz parte do seguro.
— Seguro? Qual seguro?
— Assinaste com a nossa Companhia, em tempos que já lá vão, um
seguro Post Mortem. Pela nossa parte, comprometemo-nos a
recolher-te imediatamente em caso de morte. A pescar-te, caso fosse
necessário. Pois bem, morreste, e aqui está um Pescador para
cumprir o contrato!
Júlia agita a cabeça, confusa. Coisas que sempre admitiu como
naturais ganham agora um significado omnioso. Os seus dias a
correrem como um ciclo monótono de sofrimento. A sensação de
saltar no tempo todas as manhãs. A agressão vingativa das pessoas,
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dos objectos...
— Necrosfera?
O Pescador levanta-se, estendendo-lhe a mão. Conduzida por uns ou
por outros, qual a diferença? Júlia sente-sedistante de tudo, quase
eufórica. O comprimido de Marco transformou-lhe todas as dores em
espasmos sucessivos de prazer.
Lá fora chove. Cheira a gordura queimada dos restaurantes próximos.
Ao lixo putrefacto dos depósitos transbordados. À borracha
friccionada dos pneus. A gasolina por arder. Para Júlia, no crepúsculo
frio da tarde, entre dois arrepios, na confusão cinestética em que o
seu cérebro se transformou, tudo isto é puro, novo, bom...
O Pescador levanta a gola da gabardina, franze o sobrolho, agarra-a
por um cotovelo, sacode-a. — Júlia, estás a prestar-me atenção?
Compreendeste o que te disse?
Júlia acena que sim. O Pescador mostra-lhe uma esfera de chumbo.
— Repara. Eras capaz de afirmar que o passeio segue a direito?
Enganas-te. Todo ele faz parte de uma vertente invisível, como a
distorção junto ao horizonte eventual de um Buraco Negro. A Escarpa
da Entropia! Olha, insiste ele, colocando a esfera sobre o empedrado.
Presta atenção ao que se vai passar...
A esfera começa de imediato a deslocar-serua acima. Primeiro
devagar, depois mais depressa, em seguida quase uma mancha pois
que tão rápida, a esfera perfura dois autocarros, três transeuntes,
uma pilha de cascalho, até mergulhar na fachada de um prédio.
— Vês? Tudo aqui tomba na mesma direcção. E todas as direcções
são a mesma. Tu também, Júlia, à medida que vais enfraquecendo,
que deixas o teu inconsciente dispersar energia. Morreste com um
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potencial mínimo. Morreste, mas nem isso queres admitir. Primeiro
tomaste barbitúricos. Sim Júlia, uma overdose. E agora, na
Necrosfera, continuas a viver como se a automutilação nunca tivesse
terminado.
Júlia encolhe os ombros. — Eu, morta? Eu, suicidada? Pois sim, vai
falando... Quero lá saber, que me importa!
— Júlia! — O pescador sacode-a, ríspido. — Não estou a brincar!
Aqui qualquer tipo de brincadeira corre o risco de se tornar
realidade. Encontramo-nos na zona periférica da morte absoluta. No
universo a que o Dr. Barlow chamou de Necrosfera. Podes viver aqui
por uma eternidade subjectiva, num mundo criado por ti, para ti.
Mas a verdade é que escorregas, percebes? À medida que vais
gastando energia mergulhas na direcção do horizonte eventual.
— Ah sim? E depois? O que há para além dele?
— Depois não sabemos Júlia. Ninguém consegui voltar dali. Um
fotão necessitaria de um potencial infinito de energia para fugir ao
vórtex de uma singularidade. Há limites. Passa-seo mesmo neste
cosmos analógico. Posso dar-te energia suficiente para que a matriz
da tua consciência se mantenha na Necrosfera por um tempo
indeterminado. Podes fazer deste lugar um céu, Júlia. Lembra-te de
que todas as tuas culpas são imaginadas. Não tens necessidade
nenhuma de sofrer para sempre, de te submeteres aos outros como
uma condenação. Mas se deslizares cada vez mais para o fundo...
Júlia solta uma gargalhada.
— Caio no inferno?
O Pescador suspira, exasperado, arrastando-a pelo passeio, cortando
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a meio, graças à sua mera presença, a corrente contrária de
transeuntes.
— Tenho a impressão de que não acreditas em nada do que estou a
dizer-te. Não sejas estúpida, Júlia. Não há nada para além da
vertente. Nada. A tua última oportunidade está aqui, na Necrosfera.
A redenção. A purificação de todo o remorso. A consumação do
desejo. No universo real destruís-te o teu corpo...é uma opção, nada
tenho contra isso. Mas será que queres destruir aqui o que resta de
tua consciência?
Júlia encosta-seà parede do prédio, como se isso a protegesse da
presença absoluta do Pescador. Todos os homens lhe pedem o
mesmo. Exigências, obrigações, deveres! Porque será que não a
deixam em paz? Porque andarão sempre todos ao mesmo?
O Pescador assenta as duas mãos contra a parede, cada uma do seu
lado da cabeça de Júlia, num abraço aberto que se sabe ser prisão.
— Júlia, escuta, quando a Clínica Barlow detectou a paragem
cardíaca, trouxeram-te o mais depressa possível. Não para salvar o
teu corpo, considerando as porcarias que tomaste. Falha sistémica
total! Degradação irreversível do tecido neuronal. Não havia nada a
fazer. O implante cardíaco não serve para nada a não ser para nos
avisar do instante da tua morte. Quanto ao teu corpo, esse
encontra-sepresentemente num tanque criogénico da Clínica, com
um computador a retirar-te um modelo holográfico do cérebro.
Quanto à minha pessoa, ou seja, ao meu próprio corpo, está num
tanque ao lado do teu, num estado de morte consentida por um
período não superior a dois minutos. Mais do que isso e as células do
cérebro começariam a morrer. Mas olha, é o suficiente! Estou
prestes a passar-te parte da minha energia anímica. Como numa
transfusão de sangue. O suficiente para te recarregar. O suficiente
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para eu conseguir voltar a subir. É esta a minha profissão. Ser
Pescador. Morrer de facto várias vezes por ano, descer à Necrosfera
dos assegurados. Garantir-lhes o controlo da realidade, caso
necessitem. Impedir-lhes o estado de culpabilização que a entropia
acarreta. Enfim, para lhes dar o Céu em pleno Inferno. Júlia, passo o
termo, mas morri para te salvar. Para te oferecer o que mais
desejas... Júlia?
Júlia abana a cabeça. A boca tem o gosto açucarado das cinzas que
chovem das refinarias. Chega-lhes às narinas um relento de flores.
Que quero eu? pergunta a si mesma. Sei lá, não quero nada...
O Pescador puxa-a de encontro a uma porta fechada. Com uma
simples torção dos pulsos arranca-a dos gonzos. — Olha — diz ele.
— Olha bem o teu mundo e vê o bonito serviço que fizeste!
Júlia olha e reprime um soluço. Do outra lado da porta não há nada.
Nem patamar, nem escadas, nem pátio interior. Nada. É como se o
prédio inteiro tivesse ardido e não restasse outra coisa senão
fachadas. Um universo oco. Como o peito de Marco. — Oh não —
murmura — Não, não...
— Sim — Insiste o Pescador, abraçando-a à soleira da porta que
não leva a lado nenhum. — No estado em que estás mal consegues
dar à luz a cenários. Clichés. Reprises adulteradas de memória. Júlia,
em vida assinaste um contrato, fizeste-me descer cá ao fundo,
deixa-me então cumprir a minha parte do acordo!
Júlia concorda, vencida. — Dá-me a tua mão — pede o Pescador. —
Atenção, o processo vai doer um bocadinho. Tem de doer, percebes,
ou a meio da transferência esvaziavam-me e eu nunca mais
conseguiria voltar. Tens direito a metade do meu potencial,
conforme o combinado. Coragem, é um instante!
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A mão do Pescador, a mão incendiada, envolve a mão de Júlia, que
espera sentir tudo menos aquilo que de facto sente. Prazer! Prazer!
Prazer que começa por um fiozinho, depois uma corrente, enfim uma
vaga, uma tempestade absoluta de sensações. Júlia inclina a cabeça
para trás e grita. Com a outra mão puxa pela gabardina do Pescador e
abraça-o. A energia corre-lhe agora por todo o corpo. Júlia cola-seao
Pescador para aumentar a receptividade. O topo dos prédios e as
fachadas estremecem lá no alto em dioramas de luz. Por baixo dos
pés, o passeio assume a contextura elástica de um piso feito de
borracha. O Pescador murmura-lhe qualquer coisa ao ouvido, mas ela
não quer saber, não entende, absorta que está na explosão sensorial
que varre a Necrosfera.
Pela primeira vez dá-seconta da vertente da entropia. Assume a
fragilidade de todos os cenários, a total ausência de conteúdo das
personagens secundárias. Jâ sabe defender-seda agressão traiçoeira
do inconsciente. — Mais! Mais! — Júlia é um escolho a ser lambido
numa corrente sucessiva de orgasmos. Eis outra forma de poder,
mais corrupta ainda do que a submissão à vontade dos outros. —
Mais, Pescador, enche-me!
Mas o Pescador contorce-se. A boca abre-see fecha-secomo um
peixe em agonia. — Não, diz ele, Já chega, Júlia! Pára!
— Parar? Parar agora que tudo é tão bom, que as dores
desapareceram graças à prenda do Marco, que os músculos enrijam,
que os dedos derramam chispas de electricidade estática? Parar no
momento em que consegue alterar a realidade com um mero piscar
de olhos? Nem penses!
Júlia abraça o Pescador que se debate em pânico. Júlia beija-o num
jogo de domínio segurando-lhe a cabeça com um braço que parece
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uma tenaz. E cada beijo é uma descarga de anfetaminas, o choque
matinal do primeiro café, o calor do álcool puro num dia frio de
Inverno. Júlia envolve, devora, esvazia um Pescador que amolece,
que se debate, devora-o como já lhe tinham feito os seus Arquétipos,
suga-o sem piedade como quem suga a pata de uma lagosta, o corpo
flácido de um caracol, numa mastigação implacável e eufórica.
Minutos depois já nada resta. Ou muito pouco.
Uma gabardina caída na lama. As conchas frágeis de aparelhos que
deixaram de funcionar. Uma pistola leve e quebradiça como um
modelo de plástico.
Júlia sorri, empurrando tudo para o lado com o sapato. Põe a mão
frente aos olhos por momentos fascinada com o crepitar das chamas
frias que lhe saltam entre os dedos.
Abandona a arcada oca do prédio e sai ao passeio. Uma velha
carregada de sacos de lixo esbarra contra ela murmurando
impropérios. — Desaparece — ordena-lhe Júlia. E a velha
desfaz-secomo uma bolha de sabão.
— Desapareçam carros eléctricos, autocarros, motas, bicicletas...
Vou atravessar a rua e não quero ser incomodada por ninguém!
Um silêncio imenso cai sobre a cidade. Júlia solta uma gargalhada,
seguindo em frente, num festival de devastação. Que desapareçam
os chatos, os patrões, os mendigos, os machos, as crianças, os
animais, os familiares!
Júlia caminha, imersa numa alegria absoluta, desfazendo um a um os
cenários da sua existência. As ruas adquirem a pureza estéril de um
quadro DeChirico. — Que as refinarias se apaguem, se consumam, se
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desmoronem! — grita ela apontando para o céu. — Não quero mais
o sol nem as estrelas!
Aos poucos, a Necrosfera vai-seesvaziando. Júlia perde a noção do
tempo. O apagar de todo o universo não é coisa que se faça num
minuto. Digamos uma hora. Por fim, resta apenas uma planície
imensa, ligeiramente afunilada, e Júlia de pé, nessa encosta, braço
levantado numa saudação ígnea.
— Por que hei-de querer seja o que for? Que querias tu que eu
fizesse de tanta energia, Pescador? Não quero nada, nunca quis
nada. E tinhas a pretensão de me encher a eternidade com o
simulacro da esperança!
— Fica com o meu mundo se o quiseres, Pescador!
Enfim, no momento mais culminante da sua existência, ali, onde todo
o inteligível se tornou real, onde as forças do caos e da ordem
combatem batalhas absolutas, com um esgar de alívio entre os
lábios, Júlia aponta para si mesma e diz:
DESAPARECE!
***
Subir a escarpa da entropia, subi-la em pânico, puxado pelo anzol
que me prende ao corpo, energias anímicas completamente
dilapidadas não é nada fácil, garanto-vos. Por momentos penso,
pronto, fui apanhado, morri. Esvaziaram-me nas piores circunstâncias
possíveis. Mas não. Abro os olhos. Técnicos afadigam-seem torno do
tanque, retirando-me do peito as ventosas dos estimuladores
cardíacos. À minha volta fluido amniótico gargareja ao ser aspirado
pelos canais de sucção. Pisco as pálpebras encandeado pelas luzes
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dos monitores. Tusso. Gemo. Que bom ter dores, estar vivo e longe
do abismo de Júlia.
O Dr. Barlow, caso raro, encontra-sepresente. Não faz mais do que a
sua obrigação, atendendo à gravidade do caso.
— Um fenómeno atípico? — pergunta.
Aceno que sim, saindo do tanque, pernas a tremer, sustentado por
técnicos e enfermeiros, numa paródia de parto.
— Suponho que o erro em parte foi meu. Descuidei-me. A
Necrosfera de Júlia é uma das mais perigosas que visitei. Armadilhas
por todo o lado. É capaz de se defender das invasões exteriores. A
transferência final de energia não foi dolorosa, antes pelo contrário.
Como se estivesse à espera dela, Júlia devorou-me antes que eu
pudesse reagir...
O Dr. Barlow tamborila com os dedos sobre um terminal de
computador. Os técnicos desligam nesse momento o tanque para o
transportarem rumo à desinfecção.
— Uma Necrosfera consciente? É isso que pretende dizer?
— Doutor — respondo-lhe a beberricar uma taça de café que me
passaram para a mão. — Não faço ideia. Lá em baixo disseram que
me conheciam. E isto da parte de personagens secundárias e
terciárias. Como é possível? A Necrosfera é um Cosmos subjectivo ou
colectivo?
— A ver vamos... — suspira o Dr. Barlow. — A sua experiência não é
única. Outros Pescadores relataram alterações da mesma natureza.
Como se a Morte começasse a dar-seconta da Vida. Olhe, não se
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preocupe. Tem à mesma direito ao prémio do seguro, mais um bónus
suplementar pelo efeito de risco. O meu amigo vá para casa
descansar. Tire um mês de férias à custa da Seguradora. Que tal?
O Dr. Barlow ajuda-me a levantar. Trôpego, dirijo-me ao outro
tanque. Lá dentro flutua Júlia, uma Júlia sexagenária, roída por um
tumor no pâncreas. Por momentos fico a olhá-la. Para onde quer que
tenha ido, conseguiu escapar. E no caminho ia dando cabo de mim!
Júlia, a sensual, a vítima sempre submissa e de acordo, a ingénua dos
romances de Sade a quem apetece sempre fazer mal, não passa de
um saco velho!
— Dr. Barlow? — pergunta um dos técnicos. — Podemos desligá-la?
Já não precisa dela?
O doutor olha-me. Como se a decisão fosse minha. Como um prémio
adicional.
— Desliguem-na, sim... — respondo-lhes quase a entrar no vestiário.
— Mandem-me essa vaca para o crematório!
As coisas terminam aqui? Não, infelizmente as coisas nunca
acabam onde deviam acabar.
Saio à rua, virando as costas à Clínica/Seguradora/Igreja PESCALTA —
O DIREITO ASSEGURADO À ETERNIDADE! Os passeios estão
apinhados de gente. Quero apanhar um táxi, cansado como estou,
mas nada feito, claro! Não tenho os dois metros que aparento na
Necrosfera. Aqui, nem chego ao metro e sessenta. Os intimidadores
passam-me à frente, impunes. Resta-me continuar a pé.
O ar cheira a gases mal queimados, cheira a desperdícios tóxicos das
refinarias. Dirijo-me à estação do comboio, mas andar custa-me.
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Doem-me as articulações. Desconfio que estou a medrar uma
valentíssima enxaqueca.
E depois são as filas de espera junto ao comboio, é o sensor que se
avariou e não me devolve o passe, é o estar de pé, comprimido entre
as massas particularmente malcheirosas, sujeito à fricção neurótica
do fim de tarde.
Tocam—me no ombro. O Revisor sorri-me num esgar venenoso. —
Controle — diz ele. — Mostre o passe! Respondo-lhe que a
máquina o comeu, que a culpa não é minha, que vou tratar de
arranjar outro mal chegue a casa. — Se não tem passe não pode
estar aqui! Quem é que vocês pensam que são? Julgam que há
borlas? Passe, bilhete, ou multa, já disse!
Sacudo a cabeça. Não pode ser! O Revisor insiste, puxando-me pelo
braço, descosendo com a força as costuras do casaco.
— Deixe-me em paz! Mas que chatice!
À minha frente, sentado, calmo, imenso no seu porte, um dos
passageiros levanta a cabeça do jornal.
— O Senhor Revisor precisa de ajuda? — pergunta Marco. — É que
eu conheço esse gajo de longa data! É um filho da mãe de um
aldrabão!
Que posso eu fazer senão começar a gritar? A gritar num comboio
cheio de perdidos, um comboio que desce, sim, que desce para lá da
zona das refinarias, que escorrega na escarpa absoluta e irremediável
da entropia, num inferno que não é o meu.
Mas o de Júlia.
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Em plena Necrosfera.
O Inferno na vida futura, prometido pela teologia, não pode ser pior do que aquele que criámos
na vida terrestre, orientando mal as nossas disposições.
— W. JAMES, Précis de Psychologie
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A Roda de Samsara2
Han Song
(Tradução de Luís Filipe Silva)

Ela atravessou o Tibete e um dia chegou a um lamastério doji.
Tratava-se de um pequeno templo de budistas tibetanos que jazia
num estado semi-arruinado e desolado. O que lhe despertou o olhar
foi uma fileira de rodas de bronze penduradas em torno da parede
do templo. Chamavam-lhes as Rodas de Samsara.
Havia um total de cento e oito rodas, ondulando ao vento;
simbolizavam o eterno ciclo de vida e morte, de tudo o que havia.
Apercebeu-se logo que uma delas apresentava uma cor estranha,
verde-escura, o que a destacava das demais, que eram amarelas.
Contando-seno sentido dos ponteiros de um relógio, era a trigésima
sexta roda.
Ela tocou nas rodas, uma por uma, tecendo uma promessa a
Sakyamuni, o Grande Buda. A meio da prece, uma súbita ventania
começou a soprar, acompanhada de um nevoeiro pesado. Assustada,
refugiou-seno templo.
Passou essa noite no lamastério.
A ventania persistiu e tornou-setempestade. Trovões e relâmpagos
ecoaram pelas montanhas e céu.
Seria incapaz de dormir numa noite como aquelas, e ao cair da
2

Republicado da colectânea de contos “The Apex Book of World SF” com a
colaboração de Lavie Tidhar e da Apex Publications.
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meia-noite julgou ouvir o lamento do planalto tibetano, o que lhe
trouxe memórias da mãe já falecida e do pai solitário, que estava em
Marte.
Subitamente, escutou um grito.
Era um som miserável, fraco como uma mola de relógio e brusco
como o pranto de uma mulher, e imediatamente pensou num
fantasma.
Foi o medo que a impediu de gritar.
Embora soubesse que dormiam lamas na divisão contígua, não se
atreveu a sair nem a gritar por ajuda.
Ventos e chuva desvaneceram-seao surgir o novo dia, que se
mostrava soalheiro. Contou aos lamas o que tinha escutado durante
a noite.
Sorriram, dizendo que não tinha sido um fantasma. — É o lamento da
roda de Samsara — explicaram.
O lamento da Roda de Samsara? Estava espantada.
Os lamas explicaram que era uma das rodas. Para serem exactos,
tratava-seda trigésima-sexta roda, contando-seno sentido dos
ponteiros de um relógio.
De acordo com os lamas, o lamastério doji tinha sido destruído várias
vezes nos últimos quinhentos anos. Em todas estas ocasiões,
extraviaram-seas rodas, com excepção da trigésima sexta, que se
manteve devidamente preservada até à data.
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Embora fosse levada por inúmeras enxurradas e deslizes de terra, era
sempre redescoberta.
Perante a ameaça de fortes ventos e da chuva, começava a emitir
sons inexplicáveis.
Ela examinou-a cuidadosamente, mas não emitia qualquer som.
Tocou-lhe com o dedo, e então soltou uma sensação de temor
funesto, o qual lhe encheu por completo o coração.
Era difícil imaginar que o grito nocturno provinha da roda.
— Era uma roda da alma – murmurou um dos lamas.
Manteve o rosto oculto e a expressão, críptica.
Então, era uma roda invulgar que encontrara tanta chuva, tantos
ventos, e que agora era obrigada a habitar numa corda, juntamente
com rodas vulgares. Percebendo o facto, ela não foi capaz de suster
as lágrimas.
***
Ela regressou a Marte e contou ao pai sobre a descoberta que fizera
no Tibete.
O pai riu-se, dizendo: — Em que medida é que isso é estranho? O
fenómeno consiste apenas em electricidade estática naquele remoto
planeta azul.
O pai, sendo cientista, conhecia muitos casos como aquele.
Por exemplo, alguns vales produziam os sons dos cavalos e dos

40

DAGON # 6 // FEVEREIRO DE 2013

soldados mortos durante tempestades, e alguns lagos tocavam
música ao entardecer. Havia gravações de um sino de bronze de um
templo antigo que retinia sem ninguém lhe tocar.
— Quando o ar acumular demasiada electricidade estática, despoleta
os sons bizarros. Tudo isto pode acontecer a qualquer momento na
Terra. Nunca te deixes assustar, minha filha.
Ela sentiu-semelhor, mas também inerte e perdida. A explicação do
pai expulsou-lhe o medo mas também desfizera o mistério por que
tanto ansiava.
No seu espírito: devia haver algum tipo de fantasma no Tibete, que a
assustaria, possivelmente, mas que não a desapontaria.
Regressou ao quarto e fechou a porta. Sem qualquer motivo,
sentia-seperturbada. Respondeu friamente ao pai quando a chamou
para jantar.
No ano seguinte, viajou de novo para
dirigindo-sedirectamente para o lamastério Doji.

o

Tibete,

— Veio para ver a roda, certo? – Perguntaram os lamas, a sorrir, e
piscaram-lhe os olhos cor de pérola que conseguiam ver o íntimo de
todas as coisas.
Sentiu-seconstrangida, mas contou-lhes a teoria da electricidade
estática. Receava, contudo, que eles ficassem descontentes com a
explicação, pelo que acrescentou: — É só a opinião do meu pai.
Os lamas não se mostraram descontentes. Sorriram. — Da última vez
passaste aqui apenas uma noite. Por isso escutaste apenas um tipo
de sons. A roda é capaz de gerar milhares de sons distintos. Como é
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que a electricidade estática conseguiria fazer isso?
— É verdade?
O coração saltou-lhe para a garganta, outra vez, e sentiu uma sombra
misteriosa que a seguia de perto. Rapidamente se esqueceu das
palavras do pai. Agora, não se sentia assustada e decidiu permanecer
no templo.
A roda voltou a gritar numa noite sombria. Desta vez não se tratava
do grito de um fantasma mas do som de um homem. Tornou-sea
seguir numa cacofonia de veículos e logo depois no bramir de
máquinas numa fábrica. Após algum tempo, ouviu-seuma sequência
de explosões.
Durante várias noites consecutivas, ela escutou muitos sons
diferentes. Numa noite, era uma peça de música, mas com uma
melodia estranha, de um tipo que nunca antes escutara.
Sentiu júbilo à mistura com um pouco de medo. Passou um mês.
Os lamas encararam o gesto dela com serenidade. E não lhe
oferecem mais explicações.
No dia em que abandonou o lamastério Doji, levou consigo um saco
de gravações.
***
Regressou três meses depois ao lamastério Doji, acompanhada do pai
e de um dos estudantes de pós—graduação dele.
Os sons que ela gravara tinham impressionado o pai, que decidiu
observar por si mesmo.
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— Percebo agora que os sons são verdadeiramente invulgares.
Poderá ser realmente electricidade estática? Seja como for, vale a
pena estudar – disse. Ao chegarem ao lamastério Doji, o pai e o
estudante deram a volta às rodas de Samsara seis vezes mas não
notaram nada fora do normal. Os três permaneceram naquela noite
no lamastério. Chegada a meia-noite, a roda voltou a gritar.
O pai e o estudante vestiram-see saíram apressados; viram a roda a
estremecer ligeiramente e coberta com um círculo de luz vermelha.
O som provinha do corpo da roda. O pai ergueu a cabeça para os
céus e descobriu que este se tornara vermelho, com todas as estrelas
unidas, a escutar atentamente o som.
Este mudou de tom, de felicidade para pranto. Seguiram-sesons que
o pai nunca antes escutara.
Sentiu subitamente algo atrás de si. Virou-see viu que era um lama. O
seu rosto tinha cor índigo, ostentando um sorriso manhoso e secreto.
O pai voltou rapidamente para o templo. Vendo que a filha
continuava deitada em segurança, sentiu-semais aliviado. Contudo, a
rapariga sentia-seirrequieta. No dia seguinte, o pai disse ao
estudante:
— Era monstruoso. Pensei que era um gravador mágico. Talvez não
fosse um produto da natureza.
— Gravador...
— Sim, um gravador bizarro deixado pela história humana. Talvez
algo a ver com uma civilização extinta. Contém alguns sons estranhos
dos tempos antigos.
— Mas não se esconde um universo dentro da roda? – O estudante
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da pós-graduação berrou.
— Um universo? – O pai estava espantado. Os jovens têm sempre
ideias diferentes, pensou ele.
— É isso que eu penso. Dentro da roda existe um universo, aquele
em que vivemos.
Durante muitos anos tem-seprocurado por um mini-universo mas
todas as tentativas falharam. Contudo, o estudante continuava
obcecado com a ideia. O rosto do pai perdeu a cor, e abanou
repetidamente a cabeça.
— Impossível, impossível!
— Foi o que senti com força ontem à noite. Um som pareceu ter sido
emitido com um buraco negro rotativo, e outro parecia ter sido
resultado de um asteróide cadente. E havia outros sons que me
faziam pensar em explosões de uma supernova e no nascimento de
uma galáxia – disse o estudante com voz trémula. O pai ponderou o
raciocínio e admitiu a hipótese. Contudo, estava relutante em
acreditar na conclusão. Era um académico teimoso que mantinha a
noção que havia apenas um universo.
— És um dos meus estudantes? – perguntou. — Como te atreves a
falar assim destas coisas! Tenho vergonha por ti.
O estudante percebeu que falara de mais e que violara a dignidade
do professor. Pediu perdão pela brusquidão, mas recusou-sea voltar
atrás na sua opinião.
Mantiveram-seletárgicos durante vários dias. Havia um silêncio de
morte entre o pai e o estudante. E no entanto, as montanhas
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nevadas por detrás do lamastério tornavam-secada vez mais
brilhantes e graciosas.
A filha era a única a perceber que o estudante entendera
correctamente. Apresentara uma hipótese maravilhosa, pensou.
Quando voltaram a Marte o jovem passou a visitá-la
frequentemente. O estudante envolvia-senormalmente num debate
com o pai dela a respeito do universo inexplicável. Quando os rostos
dos dois homens ficavam vermelhos da disputa, ela
afastava-secalmamente, ouvindo-os e observando-os com uma
expressão curiosa. Como eram belos os homens.
Interrogava-seagora se o estudante seria capaz de levá-la para o
mini-universo dentro da roda, uma viagem que seria a mais
entusiasmante da sua vida.
Tomaria sempre o partido do estudante. Era o partido não ortodoxo.
— O universo foi aprisionado na roda. Não pode deslocar-senem
evoluir, e não pode ser observado com olhos nem telescópios. Era
apenas capaz de emitir pobres sons que falavam do passado dele e
atraiam a atenção de quem passava. Como era inocente. Nem sequer
sabia que a era no exterior da roda era diferente da sua – disse ela,
de olhos raiados.
— Como é que sabes que não pode deslocar-senem evoluir? Como é
que sabes que precisa da nossa comiseração? Talvez a verdade seja o
inverso – disse o rapaz, olhando ternamente para a rapariga.
Quando se apercebeu que a filha poderia gostar daquele estudante
incómodo o pai ficou infeliz.
Passou a olhar a roda com ferocidade. Passou a encará-la como se
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fosse um tumor que crescia no planeta e que ameaçava a ordem e o
intelecto do mundo humano.
Devia eliminá-la.
Um dia disse ao lama que iria levar a roda consigo para Marte para
fins de estudo científico.
A filha e o estudante mostraram-sechocados ao descobrir o pedido.
— Professor, não pode fazer isso. A roda de Samsara pertence só ao
lamastério e pertence só ao Tibete!
— Pai, não pode levá-la consigo, aqui é o único lugar em que tem
voz. Morrerá se a levar para outro sítio.
O pai limitou-sea soltar um olhar de desdém e olhou para os lamas a
aguardar resposta. Os lamas pareciam não ter uma opinião concreta
a respeito do pedido do pai dela e sentiam-seperdidos. O pai
considerou que não iriam aceitar, pelo que adiantou: — Vamos
negociar. Quanto querem por ela?
Os lamas reuniram-see murmuraram durante uns minutos. Depois
um lama velho, talvez o actual buda do lamastério, avançou e disse
ao pai: — Meu benfeitor, se realmente a quer, basta levá-la. Haverá
algo neste mundo que não possamos ceder? E é o destino da roda.
A resposta era mais do que o pai esperara.
Observando o rosto pacífico do lama, a filha e o estudante ficaram
também atordoados.

***
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O pai pegou na roda. Era tão pesada que mal conseguia sustê-la.
Nesse instante, todos os lamas saíram do templo. Baixaram as
cabeças e começaram a recitar sutras.
O pai pousou a roda no chão, diante do templo, assentando-a bem, e
olhou-a de forma pensativa.
A filha e o estudante não sabiam o que iria fazer a seguir.
De repente, o pai soltou um riso inesperado, como se fosse uma
coruja, e retirou o cortador-laser, apontando-o contra a roda.
— Vamos lá ver o verdadeiro rosto deste suposto universo
escondido! – berrou. A filha e o estudante ficaram com medo.
Avançaram para deter o pai mas era tarde de mais. A roda estava já
cortada em duas metades iguais, tombando no chão sólido.
Estava vazia. Não havia nada no interior.
Os lamas calaram-sede repente. E as montanhas e o céu. Ela
sentiu-seextremamente desconfortável.
Após alguns instantes, o céu ficou negro, e as estrelas
aproximaram-sea centímetros das cabeças humanas.
Olharam todos para o alto com espanto.
Nesse instante, uma luz branca, encandeante e silenciosa atravessou
o céu, separando-o em duas partes, como o cortador-laser tinha
dividido a roda. Milhões de rodas surgiram no céu, como se fossem
pássaros em bandos. Eram naves espaciais que ela nunca antes
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presenciara. Fugiam por algum motivo, apressadas.
Os lamas ajoelharam-see começaram a rezar.
Depois o céu dividido começou a dobrar-seao longo da luz branca
que se estendia pelo meio do universo.
E o mesmo aconteceu à terra vasta. As sombras das montanhas
fugiram para um centro inominável, bem como as bestas lutadoras;
os corpos juntaram-se. Ela baixou a cabeça e viu a sombra do seu
corpo começar a dobrar-se, qual árvore devorada por insectos, até
finalmente se separar a sua cintura.
Depois todas as sombras dobraram-seem uníssono, de direcções
opostas, engolindo tudo e todos, todas as montanhas e rios, todos os
oceanos e estrelas. O sorriso dos lamas brilhou como um arco no
derradeiro segundo.
Ninguém conseguiu perceber como começara o Big Bang – era muito
diferente de todas as hipóteses anteriormente propostas pela
humanidade.

Han Song é um autor de ficção científica chinês de grande
reputação, tendo ganho o prémio Galaxy por seis vezes.
Trabalha como jornalista para a agência noticiosa de Xinhua.
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Ilustrador de Capa:
PABLO FÉRNANDEZ ANGULO
Pablo Férnandez Angulo é um fantástico artista espanhol, que
espalha toda a sua magia nas suas pinturas. Estudou na Facultad
UMH de Altea e na UCLM de Cuenca. Actualmente trabalha como
freelancer.
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Site: http://pablofailustrecomic.blogspot.pt/
Deviant Art: http://thebastardson.deviantart.com/
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QUERES PUBLICAR NA DAGON?
A “Dagon” está aberta a submissões:
CONTOS/NOVELETAS/NOVELAS:
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 portefólio.
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