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Sending Freedom Far Away
Mandando a Liberdade para Longe

Rhys Hughes

Quando  o  Presidente  Arbusto  chegou  ao  poder,  foram 
reabertos os armazéns cheios de material  de guerra.  Mapas de 
campanha foram esticados em mesas e assinalados com pionés. 
Os  generais  foram  ao  dentista  arranjar  os  dentes.  Queriam 
morder cigarros de maneira mais eficaz.

O Presidente fez um discurso da varanda do seu palácio 
enquanto a multidão em baixo agitava bandeiras. Disse:

― Vivemos numa terra de liberdade e a maior parte de nós 
está grata por isso. Quanto àqueles que não estão, não interessa, 
pois esse é o privilégio de ser livre, aqui as pessoas podem pensar 
e dizer o que quiserem, mesmo que signifique discordarem de 
todos os outros.

A multidão aplaudiu e abafou estes aplausos com outros 
ainda  mais  ensurdecedores,  de  maneira  que  na  realidade  não 
ouviram muito.

O Presidente Jorge Arbusto continuou:
― Mas a nossa liberdade é preciosa e há outras terras que 
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detestam a ideia de liberdade ou não conhecem o significado do 
conceito.  Nessas  terras,  as  pessoas  não  estão  autorizadas  a 
discordar de nada. Não podem dizer «Hei, acho que a liberdade é 
uma boa ideia» sem serem presas e agredidas e forçadas a mudar 
de ideias.

―  Neste  nosso  país  ―  acrescentou  ―  não  forçamos  as 
pessoas a mudarem de ideias. Elas nem sequer precisam de ter 
ideias, se não quiserem. Cada um decide por si.

Os generais numa varanda mais abaixo aplaudiram.
― Parece-me ―  disse o Presidente ― que é uma grande 

avidez da nossa parte manter toda esta liberdade para nós sem 
sequer tentar partilhar alguma dela. A liberdade é tão importante 
que homens morrem se não tiverem a suficiente. Na nossa terra 
existe  em  excesso,  mas  noutras  pode  haver  pouca  ou  mesmo 
nenhuma.  O  meu  objectivo  sempre  foi  começar  a  exportar 
liberdade quando chegasse ao poder e é isso que pretendo fazer.

Desapertou o colarinho e humedeceu os lábios secos com a 
língua. Era um trabalho que fazia sede, ser forte.

― Não pensem que se dermos alguma da nossa liberdade a 
outras terras haverá menos para nós. A liberdade não é como o 
petróleo,  não  se  pode  esgotar.  É  mais  como  carne  de  vaca. 
Exportamos grandes quantidades de carne de vaca todos os anos 
mas o número de vacas nos nossos campos continua igual ao do 
ano anterior.  Contem-nas,  se  quiserem. Se dermos metade das 
nossas vacas, isso não impede que as restantes gerem mais vacas. 
Isto é a liberdade.

A  multidão  agitou-se  para  trás  e  para  a  frente,  em 
aprovação. Tirando os seus óculos de sol, o Presidente enxugou 
as lágrimas dos olhos.

― O problema da exportação de liberdade é que não pode 
ser  feita  pelos  canais  comerciais  habituais.  Em  lugares  onde 
nunca existiu tem de ser imposta. A única maneira de fazê-lo é 
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através da guerra. Sim, vai custar muito, mas valerá a pena. Um 
mundo livre  é  um mundo seguro,  e  um mundo seguro é  um 
lugar  melhor  para  fazer  negócio,  portanto  eventualmente 
compensaremos  as  nossas  despesas.  Talvez  até  possamos  ter 
lucro.  Já  vi  os  números  e  somam.  Mas  isso  não  interessa.  A 
liberdade é uma oferta.

― Sim, uma oferta ― sublinhou ― e vale a pena oferecer 
liberdade mesmo que não faça sentido economicamente, que não 
faz. Acho que deveríamos começar por uma terra distante, algum 
sítio  no  outro  lado  do  oceano,  para  testar.  Se  funcionar  aí, 
continuaremos  noutros  países.  Já  sei  qual  a  nação  por  qual 
havemos de começar, governada pelo mais terrível tirano. Invadi-
la-emos já amanhã.

Já  tinha  sido  limpo  o  pó  do  material  de  guerra,  os 
capacetes,  lanças,  tanques, piques, mosquetes, baionetas,  arame 
farpado, granadas, machados, metralhadoras, floretes, jipes, e era 
agora  carregado  para  navios  e  esses  navios  zarparam  para  o 
outro lado do oceano.

Apesar do que o Presidente dissera sobre a iminência da 
invasão,  a  viagem demorou demasiadas  semanas.  As  tropas  a 
bordo  começaram  a  ficar  aborrecidas  e  mal-humoradas,  mas 
deixavam-nos resmungar à vontade porque eram livres. De facto, 
o objectivo de ir para a guerra era dar às outras pessoas o mesmo 
direito  de  resmungar,  para  que  ninguém  se  pudesse  queixar 
desses  resmungos.  Mas  se  alguém  se  queixasse,  também  não 
havia  problema,  mostrava  que  eram  livres,  e  ser  livre  não 
significa ser feliz.

Os navios finalmente avistaram terra. Botes foram descidos 
dos conveses e as tropas remaram rapidamente para a costa.

Desembarcaram em grande número nas praias para atacar 
o inimigo. Dentro em pouco todas as aldeias piscatórias da costa 
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ardiam  e  as  estradas  calcetadas  estavam  engasgadas  com 
cadáveres mutilados.

Marchando para o interior, as tropas tomaram a capital da 
pequena  nação,  mas  o  tirano  que  governava  já  havia  fugido. 
Encontraram-no  aninhado  numa  cabana  nas  montanhas  e 
cortaram-lhe a cabeça e espetaram-na numa estaca e dançaram 
com a estaca ao som de música da mais livre,  free jazz1, e todos 
foram convidados para esta dança, mas eram livres de aceitar ou 
recusar o convite. Fumo espalhava-se livremente pela paisagem.

Quando metade da população tinha morrido e a restante 
metade  estava  completamente  livre,  as  tropas  foram  visitadas 
pelo Presidente Arbusto e várias medalhas colocadas em vários 
peitos e várias continências foram trocadas. Maravilhado com a 
proeza  das  suas  tropas,  o  Presidente  anunciou  o  nome  do 
próximo país a ser invadido. Sentia-se generoso.

― Mas  antes  de  mais  vão  descansar  ― disse  ― porque 
lutar  pela liberdade dos outros é  ainda mais cansativo do que 
lutar pela vossa própria liberdade. Sou razoável.

Na pausa entre a celebração da vitória sobre esta terra e a 
invasão  da  seguinte,  o  Presidente  fez  uma  lista  com  os  seus 
generais.  Alguém  dizia  em  voz  alta  o  nome  de  um  país  que 
precisava desesperadamente  de  liberdade e era acrescentado à 
lista. Mas lembravam-se sempre de novos nomes. Ficaram a pé 
toda a noite e foi mascada uma centena de cigarros.

Não era suficiente fazer uma lista com os destinos. Também 
se tinha de fazer alguma pesquisa moral. O próprio Presidente 
Arbusto  colocou  a  si  mesmo  duas  questões:  (a)  Podem  estas 
guerras ser ganhas? (b) Aumentarão a quantidade de liberdade 
no mundo? A resposta era afirmativa para ambas.  Então estas 
guerras não eram apenas justamente guerras, mas guerras justas.

O país que invadiram de seguida revelou-se mais difícil de 
subjugar.  Fazia  fronteira  com  o  primeiro,  para  lá  de  uma 
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cordilheira, e tinha visto o que lá acontecera, portanto estava mais 
preparado.  Mas  de  qualquer  maneira  as  tropas  do  Presidente 
Arbusto  ganharam  e  estavam  tão  aborrecidas  com  a  teimosa 
resistência do inimigo que decidiram educar os sobreviventes e 
persuadi-los a aceitar totalmente a oferta de liberdade.

― De  hoje  em diante  ― bramiram  ― quando disserem 
«Hei, acho que a liberdade é uma boa ideia» não serão agredidos 
pelos opositores da liberdade, porque nós tornámo-vos livres.

E  trataram  de  garantir  que  esta  lição  era  recordada 
martelando-a  nas  suas  cabeças.  Também  houve  outras 
represálias,  e  as  ruas encheram-se de  sangue,  mas  o  sangue é 
como o petróleo e eventualmente esgota-se, e depois da estação 
das chuvas tudo voltou a ficar limpo.

O terceiro país a ser invadido foi uma ilha bem mais perto 
de casa. Era governada por um ditador que levara o seu povo a 
acreditar  que  a  sua  barba  era  mágica.  Puxando-a  um  certo 
número de vezes conseguia diminuir a pobreza, garantir pensões, 
direitos dos trabalhadores, igualdade para as mulheres, e outros 
milagres  improváveis.  Na  realidade,  estas  pessoas  viviam  na 
miséria e guiavam carros com mais de quarenta e cinco anos de 
idade.

O Presidente Arbusto cercou a ilha com as suas canhoeiras 
e  bombardeou  a  capital.  Cada  bomba  tinha  uma  mensagem 
escrita,  uma mensagem de liberdade,  talvez alguma poesia  de 
verso livre ou uma oferta de uma das companhias de telefones. 
Quando  os  estilhaços  foram  descobertos  nos  esqueletos  dos 
edifícios,  parte  dos  textos  ainda  era  legível.  Mas  ninguém  foi 
forçado a lê-los, porque estavam finalmente livres. Ou mortos.

Quando o  país  se  rendou,  o  Presidente  Arbusto  marcou 
uma reunião com os seus generais para discutir o nome seguinte 
da  lista.  Mas  estas  reuniões  nunca  decorriam  completamente 
como planeadas,  e  na  realidade tudo  o  que aconteceu  foi  que 
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mais  nomes  foram  acrescentados  à  lista.  Era  muito  mais  fácil 
fazer  uma  nova  lista  com  países  que  não  precisassem  de 
liberdade.

― Acho que somos o único ― disse o Presidente.

Os anos passaram heroicamente. Uma manhã, o Presidente 
Jorge  Arbusto  dirigiu-se  à  multidão  em baixo  do  seu  palácio. 
Parecia  cansado  e  preocupado  mas  nos  seus  olhos  restava  o 
suficiente  da  velha  determinação  para  sugerir  que  tinha  uma 
última missão a cumprir, algo de importância máxima.

― Meus amigos e seguidores ― começou ― parece que 
cometemos um erro ao exportar tanta da nossa liberdade para 
outras terras. Eu sei que disse que ela não se podia esgotar, que 
era como as vacas, mas agora não é esse o caso. A nova conclusão 
é que a liberdade é como um músculo. Se os músculos não forem 
exercitados desaparecem.

― Sim ― continuou depois de uma pausa ― atrofiam e é 
quase como se não se existissem. O problema é que nenhum de 
vós  exercitou  a  vossa  liberdade.  Enquanto  as  nossas  tropas 
estavam  fora  em  paragens  exóticas,  exportando-a,  vocês 
concordavam com tudo o que eu dizia e tudo o que eles faziam. 
Podiam ter  protestado,  e  assim mantido a  vossa  liberdade em 
forma, mas não o fizeram.

Abanou a sua cabeça com pesar e suspirou profundamente.
― Consequentemente, a liberdade na nossa terra definhou 

e irá brevemente extinguir-se. Exportámos liberdade para todos 
os países do mundo, e são todos livres, mas porque permitiram 
que aqui a liberdade murchasse, sou forçado a acrescentar outro 
nome à minha lista de países que precisam de liberdade.Ou antes, 
a remover um nome, o único nome, da lista de países que não 
precisam de liberdade.

― É isso mesmo ― acrescentou com um sorriso irónico ― a 
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nossa  nação  é  a  única  a  interpor-se  no  caminho  da  liberdade 
global. É imperativo que nos tornemos livres o mais rapidamente 
possível.

A  multidão  murmurou  com  inquietação  e  o  Presidente 
Arbusto esperou durante alguns minutos antes de a interromper:

― Não se preocupem, não é necessário importar liberdade 
de fora.  Não acho que precisemos de ser invadidos por tropas 
estrangeiras.  Mesmo  que  aqui  a  nossa  liberdade  esteja 
praticamente morta,  ainda é forte  o suficiente para  uma acção 
final,  a  acção  que  restabelecerá  a  liberdade  total.  Podemos 
invadir-nos a nós mesmos! É mais barato que pedir a tropas de 
nações livres que nos invadam. De qualquer maneira, as nossas 
tropas  estão  prestes  a  regressar  a  casa.  Quando  regressarem 
podemos  render-nos  a  elas  imediatamente.  Talvez  fiquem 
demasiado espantadas para disparar.

A multidão sossegou perante as notícias.
― Mas claro ― acrescentou o Presidente ― que o tirano 

que  domina  este  país  deve  ser  derrubado.  É  algo  que  posso 
realizar agora mesmo, para poupar tempo. Afastem-se, por favor.

Com  um  grito  selvagem,  agarrou-se  a  si  mesmo  pelo 
colarinho da camisa e arrastou-se até à borda da varanda. Mas 
não se ia deixar abater tão facilmente e recuou. A luta continuou 
durante meia hora. Os adversários eram de nível semelhante. Era 
tão confuso, que a multidão não conseguia discernir quem lutava 
pela liberdade e quem lutava contra. Alguns aplaudiam ambos. O 
Presidente  ressaltou  na  balaustrada,  tropeçou  de  um  lado  da 
varanda para o outro.

De repente, conseguiu pôr a mão atrás da própria cabeça, e 
com um enorme esforço,  projectou-se  por cima da balaustrada 
para o vazio. Caiu pesadamente, em silêncio, para o chão duro 
abaixo.  A multidão afastou-se para lhe dar  espaço.  Quando se 
reuniram em volta do seu cadáver sangrando, viram um braço 
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esticado e um punho cerrado, mas se isto era um viva à liberdade 
ou um acto de provocação, ninguém sabia.

1Estilo associado a Ornette Coleman, Cecil Taylor e a John Coltrane, caracterizado  
pela  liberdade  de  improvisação  musical,  e  que  é  aqui  utilizado  pelo  autor  para  
continuar com o reforço irónico da ideia de liberdade - do inglês free (livre) (N. do  
T.)
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Sunsets and Hamburgers
Pores do sol e Hambúrgueres

Gareth Powell

1.
O meu primeiro pensamento é de que não me lembro de 

morrer.  Dizem-me  que  ninguém  se  lembra.  É  como  tentar 
apanhar o momento exacto em que adormeces; quando acordas, 
desapareceu.  Podes  lembrar-te  de  estar  cansado,  podes  até 
lembrar-te  de  começar  a  adormecer;  mas  não  te  lembras  da 
transição, o momento preciso em que passas de um estado para o 
outro.

E então ressuscitam-te.
Num  minuto  estás  em  lado  nenhum,  nada.  No  seguinte 

acordas agitado e a tossir num tanque de gel azul.

2.
O meu estômago está  cheio  de  gás  e  os  meus intestinos 

cheios  de  água.  O  meu  cérebro  parece  poliestireno  derretido. 
Cada pensamento dói e cada respiração é um esforço.

Os  médicos  robôs  tentam  confortar-me.  Tudo  vai  correr 
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bem, dizem.
E  então,  quando  começo  a  pensar  se  o  pior  já  passou, 

levam-me lá para fora e mostram-me o céu.
O que resta dele.

3.
Os  médicos  dizem-me  que  estive  morto  durante  mil 

milhões de anos. Dão-me panfletos para ler, filmes para ver.
Mil milhões de anos!
Estou  a  esforçar-me  por  imaginá-lo.  Cada  vez  que  me 

aproximo, fico sem fôlego e as minhas mãos começam a tremer.

4.
Tenho  algumas  memórias  confusas:  caras,  nomes  de 

lugares, esse tipo de coisas. Tenho uma imagem de uma janela 
aos quadrados numa tarde cinzenta e chuvosa de Outono, e um 
ska  de  baixo  forte  a  tocar  algures  pela  rua  sombria.  E  depois 
disso, não há nada. Caio de joelhos e começo a chorar.

Os  médicos  confortam-me.  Estão  contentes  com  o  meu 
progresso.

5.
Existe  algo  terrivelmente  errado  com  o  céu.  Eles  tentam 

explicá-lo mas tenho dificuldade em perceber.
Quando  era  vivo,  trabalhava  para  uma  companhia  de 

software financeiro. Trabalhava no departamento de marketing, 
escrevendo cartas e fazendo telefonemas. No meu tempo livre, 
gostava  de  pores  do  sol  e  hambúrgueres,  filmes  e  cerveja  de 
garrafa. 

Tem algo a ver com buracos negros, dizem, apontando para 
o céu vazio.

Como  toda  a  gente,  li  por  alto  Uma  Breve  História  do 
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Tempo uma vez ou duas, mas tenho de admitir, desta vez não 
consigo acompanhar.

6.
Hoje,  os médicos robôs  apresentam-me a Marla.  Ela  tem 

penas no cabelo, e as roupas são feitas de vinyl. 
Mostram-nos  a  nossa  nova  casa.  É  pequena  mas 

confortável; reconfortante, de um modo simples, para o dia-a-dia. 
Tem uma chaleira  e  uma torradeira,  uma aparelhagem e  uma 
colecção de CD’s. Até tem uma televisão.

«Podem ficar aqui todo o tempo que precisarem,» dizem. 
O alpendre dá para uma praia arenosa. Palmeiras selvagens 

ondulam na brisa marítima.

7.
Estamos cá há já algumas semanas. Os panfletos começam a 

fazer sentido.
O  céu  está  escuro  porque  as  galáxias  se  afastaram 

demasiado  umas  das  outras  e  as  estrelas  extinguiram-se.  Para 
poderem sobreviver, as pessoas restantes agruparam-se perto das 
brasas dos buracos negros que restaram. 

8.
Estamos no alpendre a ver as ondas rebentar e deslizar. É o 

final da tarde e há música a soar da cozinha.
A Marla está chateada. 
Os médicos deram-nos um novo panfleto. 
Ao  longo  da  história,  diz,  o  amor  serviu  um  propósito 

evolutivo  sério.  Compele-nos  a  tomar  conta  daqueles  que  nos 
rodeiam, e permite que eles tomem conta de nós. Esta é a raiz da 
comunidade, e os grupos que sobreviveram e prosperaram eram 
aqueles com mais amor.
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Continua  explicando  como  combinaram  as  nossas 
personalidades, se asseguraram que os nossos traços genéticos se 
complementavam. Aparentemente a Marla e eu somos mais de 
noventa e oito porcento compatíveis.

E querem que tenhamos filhos. 

9.
Quando era estudante, gostava de passar a tarde num bar 

do centro da cidade lendo o jornal, fazendo as palavras cruzadas 
e ver o mundo passar. Era como meditação, a mente vagueando 
livre; o ruído das moedas na máquina de frutas, o zumbido das 
bombas e frigoríficos, o murmúrio baixo dos empregados do bar. 

E quando finalmente saía do bar, por volta da altura em 
que  a  maioria  das  pessoas  terminava  o  dia  de  trabalho, 
subitamente tinha os meus sentidos intensificados.  De repente, 
tudo parecia significativo; queria escrever poesia ou pintar algo, 
apenas  para  capturar  este  sentimento  perfeito.  Mas  nunca 
conseguia. Os meus esforços nunca aguentaram face à luz crítica 
do dia seguinte.

Por vezes, agora à noite, quando acordo ao lado da Marla, 
tenho uma sensação semelhante; tudo parece nítido e irreal e com 
significado, como se acordasse num filme e tudo fosse de algum 
modo simbólico.

Se mantiver os olhos fechados passa, passado um bocado.

10.
Bebés  choram  na  noite.  Acordamo-nos  mutuamente  com 

um toque de cotovelo. Há um barulho lá fora. A Marla trata das 
crianças enquanto eu vou lá fora investigar.

O raio das trilobites  têm andado pelos caixotes de novo. 
Correm  rapidamente  pela  praia  na  escuridão,  algumas  tão 
grandes como o meu pé. 
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Em cima, há uma óptima selecção de luas.

11.
Estamos cá há já um ano. Todas as manhãs, há uma caixa de 

cartão com comida à nossa espera na banca da cozinha. Alguns 
dias é quase só fruta, outros é pão fresco e carne fria. Hoje, é um 
jarro de café instantâneo e um pacote de Silk Cut1.

Quando desaperto a tampa do jarro e rasgo o celofane do 
pacote,  os  pegajosos  cheiros  familiares  atingem-me como uma 
torrente de adrenalina.

O café cheira a Céu. Antes de ter tempo para pensar, fiz 
uma chávena a escaldar. E raios, sabe mesmo bem. É como visitar 
uma cidade onde costumavas viver, ou encontrar uma nota de 5 
num bolso de umas calças que não usavas há muito. A chávena 
parece natural na minha mão, confortante.

Bebo  cerca  de  um  quarto  antes  de  ter  uma  sensação 
estranha no estômago.

Deixo os cigarros onde estão, mas sinto-os a observarem-
me. 

12.
De vez em quando tenho uma dúvida, como uma sombra a 

mover-se no canto do meu olho.
Teremos  sido  levados  pela  areia  e  pelas  palmeiras  a 

acreditar que vivíamos uma vida perfeita, aqui na praia, com as 
crianças?

Estão a crescer fortes e inteligentes. Têm a aparência da mãe 
e o desassossego do pai.

Mas não consigo deixar de sentir que fomos empurrados no 
sentido de  os  ter,  como se  tivéssemos sido seleccionados para 
reproduzir como dois gatos pedigree.

Será por isso que nos trouxeram de volta? Para ter filhos?
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Terá  algo  tão  catastrófico  acontecido  à  humanidade  que 
precisa  de  ressuscitar  indivíduos  incontaminados  do  passado 
para repovoar a Terra? Estarão todos os nossos descendentes a 
disparar em seco?

13.
Um dia percebo. 
Quando nos trouxeram de volta, devem ter feito alterações 

às nossas mentes. Não sei como ou porquê, mas penso que nos 
moldaram enquanto nos ressuscitavam. 

Olho para a Marla e sei que o impulso que tenho de fazer 
bebés com ela é mais forte que qualquer coisa que tenha sentido 
na  minha  vida  anterior.  Na  altura,  eu  costumava  entrar  em 
pânico se me pusessem no mesmo quarto que um bebé. Agora, 
parece que nunca me farto deles.

Como posso falar sobre isto com a Marla? Ela já está de três 
meses com o nosso quinto.

«Vais deixar de me amar se eu ficar mais gorda,» diz.

14.

Os  médicos  desapareceram.  Não  respondem  aos  nossos 
telefonemas.  O  hospital  está  deserto,  vazio.  É  quase  como  se 
tivessem cumprido a sua tarefa e partido.

A  Marla  não  gosta  disto.  Dá-lhe  arrepios  ficar  só  de 
repente.

15.

Deixaram-nos um panfleto final, pregado à porta. Mas não 
é uma leitura alegre.

Diz-nos como guerras violentas emergiram à medida que 
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as últimas estrelas começaram a esmorecer. Diz-nos que enormes 
reservas  de  vida  e  energia  arderam  enquanto  várias  facções 
lutavam  pela  sobrevivência.  Navios  furtivos  deslizavam  como 
tubarões  pelo  tecido  serpenteante  do  universo.  Foram  gastas 
energias titânicas em ataques fúteis.

E agora cá estamos nós, na nossa cabana à beira-praia. Um 
pequeno mundo bolha, com algumas milhas de diâmetro. Frágil e 
perdido na escuridão crescente.

16.

Estamos próximos do fim de tudo. Para lá da nossa bola de 
flocos de neve de verdura e vida, o universo é um baldio estéril. 
Talvez existam outros sobreviventes noutras galáxias, mas agora 
estão irrecuperavelmente perdidos para nós, puxados para longe 
na escuridão em expansão de modo que nem a luz deles nos pode 
alcançar.

Eventualmente, o buraco negro que fornece energia para o 
nosso  aquecimento  e  luz  evaporar-se-á.  Teremos  ainda  alguns 
anos depois disso, mas não grande coisa.

Afundaremos  com  o  universo  moribundo.  Veremos  os 
farrapos finais da Via Láctea serem rasgados; sentiremos o chão 
começar  a  rasgar  debaixo  dos  nossos  pés,  os  nossos  corpos 
começarem a desfazer-se em partes.

E o que acontece depois disso? À primeira vista, parece que 
o tempo acaba.

Mas tenho um palpite,  uma sensação, de que os médicos 
nos  trouxeram  de  volta  para  fazer  mais  do  que simplesmente 
testemunhar o fim da criação. 

Se isso fosse tudo o que queriam que fizéssemos, porque 
nos encorajaram a ter tantos filhos? 
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17.

Na minha vida anterior, costumava ler ficção científica de 
vez em quando. Uma tarde, na cama, tento explicar a atracção 
disso à Marla. Para lá da areia, o mar agita-se sem descanso.

Quero  contar-lhe  sobre  o  prazer  de  imaginar  estranhos 
mundos novos cheios de bizarras e  perigosas criaturas,  de ver 
poderosas armadas rebentarem-se umas às outras, mas ela mexe 
no cabelo distraidamente e eu sei que não me faço entender.

Pela janela, duas das luas mais brilhantes permanecem no 
horizonte, uma dourada e a outra cor de âmbar. Os seus reflexos 
brilham na água escura.

Conto-lhe que o meu avô sonhava em partir para o mar, em 
encontrar fortuna e glória em misteriosas terras longínquas. Não 
era culpa minha que pela altura em que atingi a adolescência, as 
poucas  fronteiras  terrestres  restantes  estivessem  já  cheias  de 
equipas  de  filmagens  de  programas  de  férias  e  alunos 
australianos em ano sabático.  Não restavam terras  misteriosas, 
excepto as que se encontravam nos livros que lia. 

«Acho que  o  que estou  a  tentar  dizer  é  que  parece  que 
todos os meus sonhos se estão a concretizar,» digo. Quero que ela 
perceba que antes de vir para aqui, a livraria local era a minha 
única fronteira. 

Olha para mim durante muito tempo, e eu, honestamente, 
não  consigo  ler  a  sua  expressão.  Então  ela  vira-se  e  enrola  o 
cobertor à volta dos ombros. 

As minhas pernas ficam de fora. Tenho arrepios.

18.

A  Marla  diz  que  penso  demasiado.  Acha  que  vou 
envenenar os miúdos dizendo-lhes que de nada servem os seus 
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sonhos e ambições, dizendo-lhes que o universo está a acabar.
Mas bem no fundo, sei que há esperança.

19.

Sinto-me  confuso,  como  que  perdido  na  espuma  da 
rebentação,  pensando  porque  terão  os  médicos  tido  tanto 
trabalho em replicar café, cigarros, e um paraíso tropical, porque 
terão ressuscitado um par de homo sapiens férteis.

E então três naves colossais aparecem no céu.
Cada  uma  deve  ter  meio  ano-luz  de  comprimento. 

Enquanto as vemos durante as horas seguintes, o efeito das suas 
massas agita os restos do nosso sistema solar, mas não antes dos 
seus vaivéns descerem e apanharem a nossa pequena biosfera-
bolha das cinzas.

20.

Ainda está um pouco escuro quando acordo ao meio-dia e 
levo o meu café até ao alpendre.  As crianças brincam na areia 
cinzenta. Parece o final do Verão e o ar está bafiento e viciado. 
Uma vasta abóbada arqueia por cima. As luzes no seu telhado 
parecem estrelas brilhantes a arder.  À nossa volta,  no chão da 
caverna,  podemos  ver  o  brilho  de  outras  bolhas  recolhidas; 
brilham  verdes  e  azuis  na  escuridão.  Pergunto-me  quem  elas 
conterão, e se as conseguiremos alcançar.

21.

Esta será a minha última entrada no diário.
Estas naves gigantes parecem ser arcas, de algum tipo. Não 

consigo dizer para onde vão, ou o que vamos fazer assim que lá 

20



cheguem. Nem sequer sei dizer porque estamos aqui, vivos, no 
fim do tempo.

Tudo o que posso fazer é repetir a mesma conclusão a que 
todo o homem ou mulher chegou desde o princípio dos tempos: 
não  sei  porque  estamos  aqui,  ou  quanto  tempo  temos,  mas 
estamos aqui. 

E vamos sobreviver.

1Marca de cigarros muito famosa mundialmente por volta dos anos 70 e 80. (N. do 
T.)
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The Saviour / Redemption
O Salvador / Redenção

Frank Roger

1. O crime

O deserto. Meio-dia.
Terra  erma,  ressequida  por  um  sol  ardente,  tornando 

impossível a existência de vida.
Mesmo  assim,  um  homem  avança  majestosamente,  com 

grandes passadas, pela vastidão de areia refulgente. Está nu, mas 
o calor não parece afectar os seus pés desprotegidos, nem a sua 
cabeça  rapada  sofre  com  a  luz  solar  intensa  que  incide  sem 
misericórdia. O corpo do homem é de um branco límpido, como 
se a sua pele fosse insensível a queimaduras solares, ou como se 
não  saísse desde há muito  e  tivesse  sido agora  chamado para 
cumprir um dever misterioso.

O  homem  continua  a  avançar  com  vivacidade, 
aparentemente determinado, como que na direcção de um oásis 
que ali  não está ou que existe apenas na sua imaginação, uma 
miragem que apenas ele vê, pois estas são terras ermas sem vida 
onde nada quebra a monotonia de grãos de areia reflectindo a 
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impiedosa luz solar.
Pára  subitamente  e  fecha  os  olhos  concentrando-se.  Por 

momentos nada acontece. Poder-se-á assumir que o homem está 
petrificado,  tendo-se  miraculosamente  transformado  numa 
estátua.

Subitamente, aos seus pés, algumas ervas brotam da areia. 
É  claro  que  o  homem  é  responsável  por  este  inesperado 
aparecimento de vegetação, e isto é apenas o início. No seu rosto 
desenham-se rugas de concentração mais profundas, e o processo 
que pôs em marcha continua com velocidade crescente.

Mais erva aparece, até que o homem fica no meio de um 
círculo de vegetação verde crescendo de forma constante. Então, 
mesmo à sua frente, um pequeno arbusto irrompe à superfície, 
prontamente seguido por mais alguns. Enquanto a maré verde de 
vida vegetal inunda o deserto, flores desabrocham, acrescentando 
uma  variedade  de  cores  à  areia  branca  e  ao  céu  azul.  Pouco 
depois o homem já quase foi engolido pela vegetação luxuriante, 
e pequenas árvores aparecem, erguendo-se acima dos arbustos, a 
sua  folhagem erguendo-se  na  direcção  do  céu.  Mas  o  homem 
mantém a sua concentração, imóvel e impassível em relação ao 
que está a fazer.

Dentro em pouco já todo o deserto foi transformado numa 
selva nebulosa,  e  para tornar a metamorfose  completa,  nuvens 
carregadas  de  chuva  aparecem,  obscurecendo  o  sol  e 
encharcando  o  solo  com  lençóis  de  água,  que  por  sua  vez 
aceleram o  crescimento  e  a  expansão  do  que  agora  se  tornou 
numa imparável onda de vida vegetal.

O homem abre finalmente os olhos, e suspira. Deve estar 
exausto, compreensivelmente. Cede lentamente à fadiga, cai de 
joelhos, e afunda-se no solo húmido, como em areia movediça. 
Momentos depois já não sobra qualquer indício da sua presença, 
mas a selva, o seu legado, permanece e continua a ganhar terreno.
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2. A deliberação

― É a gravação completa, Dr. Jacquemet. Bom, o que é que 
acha?

―  Devo  admitir  que  acho  isto  um  pouco  complicado  e 
inquietante, Dr. Sarkisian. Não é o tipo de sonho que se espera de 
um rapaz de sete anos. Quem disse que era?

― Um rapaz chamado Matthew McGorman. O sonho foi 
gravado  há  dois  dias,  e  o  que o  computador  rotulou  de  «um 
sonho  com  elementos  perturbadores»  captou  imediatamente  a 
minha  atenção.  Achei  o  material  suficientemente  sério  para 
garantir  uma deliberação  com outro  médico,  como consta  dos 
regulamentos. Tenho a certeza que concorda que este sonho não 
pode simplesmente ser posto de parte como fruto da imaginação 
fértil de um rapazinho durante o sono profundo. 

―  Claro que não. Este é um caso grave. Este sonho tem 
tons distintamente religiosos e políticos. Mostra a vinda de um 
homem,  claramente  um  messias,  um  profeta,  uma  espécie  de 
salvador.  Entra  num  mundo  que  se  apresenta  árido, 
representação  metafórica  de  uma  sociedade  considerada  fria, 
impiedosa,  desumanizada,  governada  por  uma  tirania 
burocrática. O messias transforma-a numa selva, o oposto do seu 
estado inicial, novamente uma representação metafórica de uma 
revolução,  o  derrubar  das  autoridades,  os  revolucionários 
tomando  conta  e  conduzindo  a  sociedade  numa  direcção 
radicalmente diferente. Depois da metamorfose, o salvador une-
se com o mundo, funde-se com a nova ordem que criou.

―  O  instigador  da  revolução  é  compreendido  pela 
população,  e  novamente  bem  recebido  nas  suas  fileiras.  A 
revolução foi um sucesso.
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―  Essa seria, de facto, a forma como interpreto o sonho. 
Consideraria este rapaz um perigo, apesar da sua idade. Só pode 
piorar.

― Tenho de concordar. A probabilidade de que este rapaz, 
um dia, nutra ambições de natureza política ou religiosa com a 
intenção  de  derrubar  o  governo  é  demasiado  alta  para  ser 
rejeitada. Proponho que tomemos as medidas adequadas a este 
caso.

―  Concordo  plenamente.  Esta  ameaça,  mesmo  que  em 
estado embrionário, tem de ser eliminada de raíz. Não podemos 
arriscar. De qualquer modo, seria contra as regras.

― Tudo bem. Informarei os pais da nossa decisão, então.
―  Muito  bem.  Eu tratarei  da  papelada.  Mostrar-lhe-ei  o 

meu relatório antes de o arquivar.
―  Excelente.  Entro  novamente  em  contacto  consigo 

amanhã, então. Sim, até amanhã.

3. O veredicto

O doutor sorriu, esperou enquanto os pais se sentavam, e 
disse:

― Boa tarde, Sr.  e Sra. McGorman. Penso que já lhes foi 
dito por que foram chamados?

O Sr. McGorman anuiu com a cabeça.
― As autoridades escolares informaram-nos que o detector 

de  sonhos  do  dormitório  tinha  descoberto  algo  terrivelmente 
sinistro num dos sonhos do Matthew. Era grave, doutor?

― Temo bem que sim, Sr. McGorman. O seu filho teve um 
sonho com elementos claros de radicalismo religioso e possíveis 
ramificações  políticas.  Como deve  compreender,  não  podemos 
tratar do assunto de forma leviana.
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A Sra. McGorman desatou aos soluços e escondeu o rosto 
com as mãos. O Sr. McGorman conseguiu manter a postura, mas 
com dificuldade.

―  O  nosso  rapaz...  Ele  era  tão  bom,  tão  normal,  tão 
prometedor... Como é que pode...

A sua voz foi-se tornando cada vez mais fraca e abanou a 
cabeça.

― Eu sei que isto deve ser difícil para vocês, mas tenho a 
certeza  que  compreendem  que  não  podemos  correr  qualquer 
risco. Vivemos num mundo em que reinam a paz e a estabilidade 
política, e temos que fazer tudo ao nosso alcance para manter este 
estado  de  perfeição.  Sacrificámos  demasiado  para  chegar  até 
aqui,  não podemos permitir  qualquer elemento potencialmente 
perturbador  que  comprometa  a  nossa  paz  e  felicidade.  É 
precisamente por isto que estamos sempre atentos a tudo o que se 
possa tornar numa ameaça.

― Claro ― murmurou o Sr. McGorman ― é lógico. Tudo 
deve  estar  permanentemente  sob  controlo.  Estão  demasiadas 
coisas em jogo.

― Fico contente por compreender o meu ponto de vista, Sr. 
McGorman.

A  Sra.  McGorman  retomara  o  seu  auto-controlo  e 
acrescentou:

―  É  bom  que  registem  os  sonhos  das  crianças,  doutor. 
Quem sabe em que é que o nosso Matthew se poderia ter tornado 
se  não  tivessem  visto  o  seu  sonho!  Podia  ter  arruinado  tudo 
aquilo  em  que  acreditamos,  tudo  para  o  que  trabalhámos 
arduamente!

―  Está  completamente  certa,  Sra.  McGorman,  mas  não 
precisa de se preocupar mais. O seu filho não se tornará numa 
ameaça à nossa sociedade. Já tratámos disso.

―  Ainda  bem  ― disse  o  Sr.  Gorman,  aliviado,  e  a  sua 
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esposa  acenou,  aprovadora  ―  não  poderíamos  viver  com  um 
filho que talvez nos envergonhasse. Deixar-nos-ia destroçados.

―  Pode  confirmar  que  o  Matthew  já  não  está  vivo?  ― 
implorou a Sra. McGorman ― Por favor? Preciso de saber.

― Pode ter a certeza, ― disse o médico ― que o seu filho já 
não está vivo. Foi «removido por razões de segurança nacional», 
segundo a expressão oficial. Dentro de dias irão receber todos os 
documentos  de  que  precisam.  No  que  toca  a  ambos,  este 
problema foi resolvido. Obrigado pelo vosso tempo e cooperação.

― Obrigado, doutor. Obrigado por tudo o que fez.
O Sr. McGorman levantou-se da cadeira. A esposa seguiu o 

seu exemplo e acrescentou: 
―  Nem  imagina  como  estamos  aliviados,  doutor.  Não 

acredito  que  poderíamos  ter  sido  responsáveis,  mesmo  que 
apenas indirectamente,  por uma perturbação da lei  e ordem. É 
bom que tudo tenha acabado.

―  Podem  ter  a  certeza,  não  têm  mais  com  que  se 
preocupar.  Temos  tudo  sob  controlo.  Estão  seguros.  Podem ir 
para casa descansados.

― Obrigado, doutor ― disseram em uníssono, e deixaram 
o escritório, totalmente tranquilos.
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