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Cada livro ficcional já lido carrega em si, além da sua narrativa principal, 
uma outra história, uma meta-história, o registo mental do seu conteúdo 
por parte do leitor num dado contexto. De igual forma, de uma releitura da 
mesma obra num contexto diverso resultará um novo registo; é no âmbito 
da exploração destes registos, e porventura das dissemelhanças entre os 
mesmos, que procuro desenvolver o presente projecto.

Nesse sentido, a minha escolha recaiu sobre um livro que foi marcante 
no meu percurso académico, A Espuma dos Dias, de Boris Vian, obra que 
serviu de base a um exercício de Design e Metodologia do Projecto, o 
“Livro do Desenho”.

O interesse particular de revisitar esta obra prende-se com a densidade 
emocional da mesma, cuja interpretação varia facilmente em função minha 
experiência pessoal, assim como com o seu carácter eminentemente sen-
sorial, tanto no plano visual como musical, áreas que me interessam par-
ticularmente enquanto estudante de Design de Comunicação e de Música 
(sendo de notar que não me encontrava envolvido nesta última área de 
estudo aquando da primeira leitura da obra).

Fahrenheit 451

A Espuma dos Dias
de Boris Vian



Este exercício, consistiu em mais do que uma simples releitura; englobou, 
além da leitura típica que se faz de uma obra literário, a revisitação e em 
alguns casos reconstituição do escrutínio de que foi alvo há quatro anos 
atrás aquando da realização do referido exercício, e a repetição desse mes-
mo exercício de selecção no contexto actual, desta vez de um modo mais 
especulativo.

Como forma de apresentação do exercício julguei ser de vital importância 
explicitar as relações entre os trechos e as sínteses que deles faço, por ve-
zes, numa única palavra; como tal, incorporei no objecto presente apenas 
os elementos da narrativa directamente relacionáveis com a minha es-
colha. Desta selecção resultaram então dois blocos inter-dependentes de 
texto, que podem ser considerados como dois novos sub-livros retirados à 
obra original, aos quais atribuí uma vida própria com as minhas escolhas. 
Estes podem ser lidos conjuntamente, seguindo a sequência original das 
páginas, por forma a um melhor entendimento do contexto da narrativa, 
ou separadamente, permitindo uma visão sobre as minhas escolhas, e os 
factores que as motivaram.

O código de cores surgiu da necessidade da utilização de materiais diver-
sos que me permitissem distinguir quais as referências pré-existentes, e 
quais as actuais. Estas marcas coloridas, na forma de tiras auto-adesivas, 
são igualmente acompanhadas de comentários explicativos introduzidos 
caligraficamente, como forma de reforço do carácter pessoal dos mesmos. 
São assim elaboradas, caso a caso, conclusões e/ou especulações parce-
lares sobre a relação entre a leitura da obra e os diferentes contextos em 
que ela foi lida.

Finalmente, incluí no presente objecto referências visuais de ambos os 
períodos, as quais põem de alguma forma em evidência a variedade de 
soluções possíveis de ilustração tendo em conta as condicionantes coloca-
das: no primeiro caso, existia uma obrigatoriedade ao nível dos suportes, 
formatos e paleta a utilizar, ao passo que nos exemplos mais recentes, 
pelo carácter especulativo do exercício, foi-me dada total liberdade quer 
ao nível da forma, quer do conteúdo.

Exercício 1_Laboratório de Design (Comunicação) I, Ano lectivo 2008/09
João F. R. Gomes, nº3353
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“Como Colin gostava de luz brilhava em cada lado um 
sol. Espalhadas por toda a parte, torneiras de latão cui-
dadosamente polidas. O brincar dos sóis nas torneiras 
produzia efeitos feéricos. Os ratos da cozinha gostavam 
de dançar ao som dos choques dos raios de sol com as 
torneiras, e corriam atrás das bolinhas que os raios fa-
ziam quando chegavam ao chão e se pulverizavam como 
jactos de mercúrio amarelo.”

“Colin escolheu uma toalha azul-clara, a condizer com o 
tapete. No meio do tampo colocou um centro de mesa 
constituído por um frasco de formol com dois embriões 
de frango que pareciam mimar o Espectro da Rosa na 
coreografia de Nijinsky.”

“Agarre num chourição e esfole-o sem querer saber dos 
seus gritos. Guarde cuidadosamente a pele. Lardeie o 
chourição com patas de lavagante cortadas aos bocadi-
nhos e passadas, num abrir e fechar de olhos, por man-
teiga muito quente. Deixe cair o chourição sobre gelo, 
posto numa caçarola leve.”

Leitura 1_2004/05
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“– Nicolas, vai fazer carne lardeada para logo à noite? – 
perguntou Colin.
– Meu Deus! – disse Nicolas.
– O senhor não me preveniu. Eu tinha outros projectos.
– Raio de peste do diabo – disse Colin –, porque é que fala 
perpetuamente comigo na terceira pessoa?
– Se o senhor quiser autorizar-me a explicar-lhe a razão, 
só acho admissível uma certa familiaridade quando se fez 
a tropa juntos, o que não é, de forma nenhuma, o caso.”

“Colin agarrou numa faca de prata e começou a traçar uma 
espiral na brancura polida do bolo. Parou subitamente e 
olhou para a obra, surpreendido.
– Vou tentar fazer uma coisa – disse.
Tirou do centro da mesa uma folha do azevinho e agarrou 
no bolo só com uma mão, fazendo-o girar rapidamente 
na ponta de um dedo. Com a outra, colocou um dos picos 
da folha de azevinho sobre a espiral.
Ouve!... –  pediu.
Chick ouviu. Era Chloe no arranjo de Duke Ellington.”

Leitura 2_2008
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“Noutra montra um homem enorme, com avental de 
açougueiro, degolava criancinhas. Era uma montra de 
propaganda à Assistência Pública.
– Veja para onde vai o dinheiro – disse Colin. – Deve ficar 
horrivelmente caro limpar isto todas as noites.
– Não são verdadeiras!...   – disse Chloé, alarmada.
– Como é possível sabê-lo? – perguntou Colin. – Na As-
sistência Pública têm-nas aos montes...
– Não gosto nada – disse Chloé. – Dantes não havia 
montras de propaganda como esta. Não acho que seja 
um progresso.
– Não tem importância – disse Colin- – Só actua sobre 
quem acredita em tais imbecilidades.”

“O avental do açougueiro”
Pastel seco s/papel
2004

“O vómito”
Ilustração digital
2008

“Por baixo do guardanapo de Chick havia um exemplar 
de O Vómito encadernado em meia-pele de serigueia, e 
por baixo do guardanapo de Alise um largo anel de ouro 
em forma de náusea.”

o    vómito



“O banco parecia estar um tanto húmido e verde-escuro. 
Apesar de tudo, o caminho era pouco frequentado e não 
se sentiam mal.
– Não tem frio? – perguntou Colin.
– Com esta nuvem, não – disse Chloé. – Mas... assim mes-
mo quero aproximar-me de si.
– Oh!... – disse Colin. E corou.
Sentiu uma sensação estranha. Com o braço rodeou a 
cintura de Chloé. O gorro inclinara-se para o outro lado, 
e ele tinha ficado com uma madeixa de cabelos lustrosos 
muito perto dos lábios.
– Gosto de estar ao pé de si – disse.”

“– Ora vejam lá como vocês são – disse Colin. – Tenho a 
certeza de que todo o vosso dinheiro continua a ser gasto 
nessas coisas.
Chick e Alise baixaram o nariz.
– A culpa é minha – disse Chick. – A Alise já não gasta 
nada com o Partre. Desde que vive comigo, quase não se 
ocupa dele.
A voz continua uma censura.
–Gosto mais de ti do que do Partre – disse Alise.
Estava prestes a chorar.
– És encantadora – disse Chick. – Não te mereço. Mas 
o meu vício é coleccionar Partre, e um engenheiro não 
pode infelizmente dar-se ao luxo de ter tudo.
– Estou desolado – disse Colin. – Eu queria que tudo cor-
resse bem entre vocês. Acho que deviam desdobrar os 
guardanapos.”

“– Oh!... – disse Alise.
Pôs os braços à volta do pescoço de Colin e beijou-o.
– És um tipo bestial – disse Chick. – Nem sei como agra-
decer-te. Aliás, sabes muito bem que não posso agrade-
cer-te como desejaria...
Colin sentia-se um tanto reconfortado.”

Página 57 

Página 59



Página 81 “– Isto é bom – disse Chloé. – Come tu também, Nicolas.
– Prefiro qualquer coisa mais reconstituinte – disse 
Nicolas.
À frente de Colin e Chloé confeccionou uma horrível be-
beragem. Levava vinho branco, uma colher de vinagre, 
cinco gemas de ovos, duas ostras, cem gramas de carne 
picada com natas e uma pitada de hipossulfito de sódio. 
Tudo isto desceu pela goela abaixo com um ruído de ci-
clotrão à velocidade máxima.
– Então? – perguntou Colin, quase a sufocar de riso ao 
ver a careta de Nicolas.
– Vai melhor... – respondeu Nicolas com esforço.
De facto, as suas olheiras desapareceram subitamente, 
como se alguém as tivesse esfregado com benzina, e era 
visível que a pele clareava. Resfolegou, cerrou os punhos 
e rugiu. Chloé olhava para ele com alguma inquietação.
– Não te dói a barriga, Nicolas?
– Absolutamente nada!... – berrou nicolas.”
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“Chick resmungou qualquer coisa e olhou para o pesco-
ço de Colin.
– Um minuto!... – sussurrou. – O nó está feito!... Não te 
mexas!...
Recuou com precaução, e sem desviar o olhar deitou a 
mão a um frasco de fixador de pintura a pastel que se 
encontrava na mesa, atrás dele. Levou lentamente à boca 
a extremidade do tubo pulverizador e aproximou-se sem 
fazer ruído. Colin cantarolava enquanto ia olhando de um 
modo ostensivo para o tecto.
O jacto de “pulveran” bateu na gravata, mesmo ao meio 
do nó. Com um sobressalto rápido ela imobilizou-se, pre-
gada no lugar próprio pelo endurecimento da resina.”

“O anel de noivado era calcetado com pequenos diaman-
tes quadrados ou oblongos que desenhavam em morse 
o nome de Colin.”

“Por todo o lado havia luzes fortes que projectavam fei-
xes de raios sobre coisas douradas fazendo-as explodir 
em todos os sentidos, e as largas listas amarelas e roxas 
da igreja faziam a nave parecer-se com o abdómen de 
uma enorme vespa deitada, visto do interior.
Os Músicos iniciaram a grande altura um vago coral. 
As nuvens entravam. Cheiravam a coentro e a erva das 
montanhas. Dentro da igreja fazia calor e todos se sen-
tiam envoltos numa atmosfera benigna e acolchoada.
Ajoelhados em genuflexórios com forro de veludo branco, 
Colin e Chloé esperavam de mãos dadas ao pé do altar.”

“– Sim, são estúpidos – disse Colin. – Por isso estão de 
acordo com quem lhes faz acreditar que o trabalho é o 
que há de melhor. Isto evita que reflictam e tentem pro-
gredir até não trabalhar.”



Página 96 “Ao atravessar o corredor, Nicolas parou. Os sóis mal 
conseguiam entrar. Os mosaicos de cerâmica amarela 
pareciam descorados e embaciados por uma neblina leve; 
em vez de saltarem como gotículas metálicas, os raios 
esmagavam-se de encontro ao chão e alastravam-se sob a 
forma de débeis e preguiçosos charcos. Malhadas pelo sol, 
as paredes já não brilhavam uniformemente como antes.”



Página 97
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“Chloé almoçava com Colin na sala de jantar.
– Então? – perguntou Nicolas. – Isso vai melhor?
– Boa! – disse Colin. – Já resolveste falar como toda a 
gente?
– É que não trago sapatos – explicou Nicolas.
– Não vai mal – disse Chloé.
Estava com os olhos brilhantes, a pele corada, e um ar 
feliz por ter voltado a casa.
– Comeu metade da empada de frango – disse Colin.
– Fico muito satisfeito com isso – disse Nicolas. – Esta 
não era do Gouffé.”

“Colin, porém, não sabia o que havia acontecido e corria, 
sentia medo porque não basta estarmos sempre juntos, 
também é preciso sentir medo, talvez tivesse sido um 
acidente, um automóvel que a tivesse atropelado, ela 
talvez estivesse na cama; nesse caso eu não vou poder 
vê-la, vão impedir-me de entrar, vocês talvez pensem 
que tenho medo de ver a minha Chloé mas eu vou vê-
la mesmo que não queiram, claro que não, Colin, não 
entres. Talvez esteja só ferida e portanto não vai ser nada 
de cuidado, amanhã havemos de ir juntos ao Bois para 
voltarmos a ver aquele banco, ela tinha a mão na minha 
mão e os cabelos perto dos meus, o seu perfume no 
travesseiro. Fico sempre com o travesseiro dela e logo à 
noite vai haver outra luta, ela acha o meu cheio de mais, 
fica todo enfolado debaixo da sua cabeça, e depois eu 
agarro nele e cheira o perfume dos seus cabelos. Não 
mais voltarei a sentir o perfume dos seus cabelos.
O passeio pôs-se de pé à sua frente. Venceu-o com um 
salto de gigante e deu por si no primeiro andar; subiu, 
abriu a porta e estava tudo silencioso e calmo, sem pes-
soas de negro, sem padres, reinava a paz daqueles ta-
petes com desenhos de um cinzento azulado. Disse-lhe 
então Nicolas: “Não é nada de grave”, e Chloé sorriu, feliz 
por voltar a vê-lo.”

“No quarto, por baixo da plataforma havia preocupações 
amontoadas, empenhadas em estrangularem-se umas 
às outras.”



Página 117 “– Vem ver, Chick – disse Colin.
– O quê? – perguntou Chick.
– É muito curioso!... – disse Colin.
Chick olhou. O animal tinha um maxilar alongado que 
se movia com rápidos movimentos laterais. Por baixo da 
pele transparente distinguiam-se costelas tubulares de 
um aço pouco espesso e um tubo digestivo a mexer-se 
preguiçosamente.
– É um coelho transformado – disse Chick.
– Achas que sim?
– É vulgar fazer-se isto – disse Chick. – Conserva-se 
apenas a função pretendida. Neste caso foram mantidos 
os movimentos do tubo digestivo sem a parte química da 
digestão. É bem mais simples do que fazer pílulas com 
um compressor normal.”



Página 120

Página 123

“– Ah! – disse Colin. – Quanto devo?
– São muito caros – disse o vendedor. – Devia desancar- 
-me e partir sem pagar...
– Oh! – disse Colin. – Estou cansado de mais...
– Então são dois dobrozões – disse o vendedor.
Colin puxou da carteira.
– Sabe?, chega a ser um verdadeiro roubo – disse o 
vendedor.
– Tanto me faz... – disse Colin, com uma voz mortiça.
Pagou e foi-se embora. Chick ia atrás dele.
– O senhor é estúpido – disse o vendedor de remédios 
quando foi acompanhá-los até à porta. – Sou velho e 
pouco resistente.
– Não tenho tempo – murmurou Colin.
– Não é verdade – disse o vendedor. – Se assim fosse não 
teria esperado tanto...
– Agora já tenho os remédios – disse Colin. – Passe 
muito bem.”

“– Beija-me, Colin querido, sou muito má. Dá-me duas 
pílulas.
– És louca – disse Colin. – Só uma. Vá, engole...
Chloé fechou os olhos, empalideceu e levou a mão ao 
peito.
– Já está – disse com esforço. – Vai recomeçar...
Ao pé dos cabelos brilhantes apareciam gotas de suor.
Colin sentou-se ao lado dela e passou-lhe um braço à 
volta do pescoço. Chloé prendeu-lhe uma das mãos en-
tre as suas, e gemeu.
– Tens de ter calma, minha querida – disse Colin.
– Dói-me... – murmurou Chloé.
Ao canto das pálpebras surgiram lágrimas grandes como 
olhos, que traçaram sulcos frios nas faces redondas e 
macias.”



“Saíram do quarto e passaram pelo vestíbulo. Chloé 
parou em frente da janela.
– O que sucedeu aqui? Faz menos dia do que é 
costume...
– Por certo que não – disse Colin. – Há muito sol...
– Sim – disse Chloé –, bem me recordo de que o sol vinha 
até este desenho do tapete, e agora só vai até àquele...
– Depende da hora – disse Colin.
– Claro que não. Não depende da hora porque a hora é a 
mesma!...
– Amanhã havemos de ver à mesma hora – disse Colin.
– Como sabes, dava no sétimo traço. Agora dá no 
quinto...”

“O tapete”
Pastel seco s/papel
2004

“Alise tocou duas vezes e esperou. A porta de entrada 
parecia-lhe mais estreita do que era hábito. Dir-se-ia 
que o tapete estava mais desbotado e menos espesso. 
Nicolas foi abrir.
– Bom dia!... – disse. – Vens visitá-los?
– Venho – disse Alise. – Estão em casa?
– Estão. Anda – disse Nicolas –, a Chloé está ali.
Voltou a fechar a porta. Alise examinava o tapete.
– Há menos luz do que antigamente – disse ela. – Qual 
será a razão?
– Não sei – disse Nicolas.
– É estranho – disse Alise. – Aqui não havia um quadro?
– Já não me recordo – disse Nicolas.
Passou a mão hesitante pelos cabelos.
– De facto – acrescentou, tem-se a impressão de que o ar 
não é o mesmo.
– Sim – disse Alise –, é isso.”

“O quadro”
Pastel seco s/papel
2004

Página 125
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“– Tenho medo – disse Chloé. – Com certeza ele vai ope-
rar-me.
– Não – disse Colin. – Antes disso vais curar-te.
– O que tem ela? – repetiu Nicolas. – Posso ajudar nalgu-
ma coisa?
Também estava com um ar muito infeliz. O seu habitual 
aprumo tinha sido fortemente atingido.
– Acalma-te, minha querida – disse Colin.
– Claro que vai curar-se depressa – disse Nicolas.
– Um nenúfar! – disse Colin. – Onde é que o teria 
apanhado?
– Tem um nenúfar? – perguntou Nicolas, incrédulo.
– No pulmão direito – disse Colin. – Ao princípio, o pro-
fessor julgou que apenas fosse qualquer coisa de origem 
animal. Mas é uma coisa dessas. Vimo-lo num ecrã. Já 
está bastante grande mas, enfim, deve ser possível dar 
cabo dele.
– Claro que sim – disse Nicolas.
– Não podem saber o que isto custa – soluçou Chloé –, 
dói tanto quando começa a mexer-se!”

Página  131



“Nicolas trazia uma sopa gordurosa onde nadavam cô-
deas. Serviu-a em grandes pratadas.
– O que é isto, Nicolas? – perguntou Chick.
– Uma sopa Kub com farinha de palonso – respondeu 
Nicolas. – De trás da orelha.
– Ah! – disse Chick. – E descobriu-a no Gouffé?
 – Imagine lá! – disse Nicolas. – É uma receita à De Po-
miane. O Gouffé só é bom para os peneirentos. Além do 
mais exige tanto material!...
– Mas você tem o necessário – disse Chick.
– Qual quê! – disse Nicolas. – Temos gás à justa e um fri-
golata como existe em todo o lado. O que é que pensa?
– Oh!... nada!! – disse Chick.
Remexeu-se na cadeira. Não sabia como prosseguir a 
conversa.”

“– Aqui tem – disse a secretária entregando a Chick um 
sobrescrito. – Contém os seus cento e dez dobrozões.
– Obrigado – disse Chick. E saiu.
Passou pelo engenheiro que o ia substituir, um rapaz ma-
gro e louro, com ar fatigado.”

Página 141

Página 164



Página 151 “Dedilhava com uma sensibilidade extrema e as notas 
voavam, tão etéreas como as pérolas do clarinete de Bar-
ney Bigard na versão de Duke.
Para escutar Colin sentara-se no chão, encostado ao 
pianocktail, e chorava grandes lágrimas elípticas e flexí-
veis que corriam pela roupa e desapareciam na poeira. 
A música atravessava-o, voltava a sair filtrada, e a ária 
que ouviam mais parecia o Chloe do que os Blues do 
Vagabundo. O vendedor de antiguidades trauteava um 
contracanto de simplicidade pastoral, e abanava a cabe-
ça para um lado e para o outro como as cobras cascavéis. 
Tocou três chorus e parou. Feliz até ao fundo da alma, 
Colin continuou sentado e tudo parecia igual ao que era 
antes de Chloé adoecer.
– Agora como é que se faz? – perguntou o antiguidário.
Colin levantou-se e abriu o tampo móvel com a manobra 
adequada. Tiraram dois copos cheios de um líquido com 
cintilações de arco-íris. O antiguidário foi o primeiro a 
beber, dando um estalo com a língua.
– Tem exactamente o gosto do blue – disse ele. – Exacta-
mente daquele blue. A sua invenção é bestial, sabia?...
– Sabia – disse Colin. – Funciona muito bem.
– Vou com certeza oferecer-lhe um bom preço – disse o 
antiguidário.”

pianocktail

“Pianocktail”
Ilustração digital
2008



Página 165
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Página 179

– Entre – gritou o torneiro de discos.
Deitou um olhar à porta. Era Chick.
– Bom dia – disse Chick. – Venho visitá-lo por causa das 
gravações que lhe trouxe.
– Recapitulemos – disse o outro. – Por trinta faces, confec-
ção do material, gravura a pantógrafo para vinte exem-
plares numerados nas duas faces, são ao todo cento e 
oito dobrozões. Faço-lhe cento e cinco.
– Aqui estão – disse Chick. – Tenho um cheque de cento e 
dez dobrozões. Endosso-lho, e devolve-me cinco dobro-
zões.
– De acordo – disse o torneiro de discos.
Abriu a gaveta e entregou a Chick uma nota de cinco do-
brozões completamente nova.
No rosto de Chick os olhos apagavam-se.”

“– Esta... coisa que eu tenho... é que as faz murchar to-
das... – balbuciou.
– Não fales – disse Isis. – Não tem importância nenhuma. 
O Colin vai trazer mais.
Dentro do quarto o dia estava azul, quase verde nos can-
tos. Ainda não havia vestígios de humidade; o tapete 
continuava bastante espesso, mas uma das quatro jane-
las quadradas estava quase fechada.
Isis ouviu o ruído húmido dos passos de Colin na entrada.
Aí está ele – disse. – Traz outras, com certeza.
Colin apareceu. Vinha com uma enorme braçada de 
lilases.
– Olha, amor, toma!... – disse ele.
Chloé estendeu os braços.
– És amável, querido – disse ela.
Pôs o ramo em cima do segundo travesseiro, voltou-se 
para o lado e mergulho o rosto nos cachos brancos e açu-
carados.
Isis levantou-se.

“Não são as pessoas que mudam, são as coisas.”



Página 179 “– Vai até à casa dos teus pais... – disse Colin. Talvez te 
queiram ver... Ou à casa da Isis.
– Mas o Chick não vai comigo – disse Alise. – E não tenho 
necessidade de ir a casa seja de quem for se o Chick não 
me acompanhar.
– Há de fazê-lo – disse Colin. – Vou falar-lhe.
– Não – disse Alise. – Já não é possível entrarmos na casa 
dele, está sempre fechado à chave.
– Mesmo assim vou conseguir vê-lo – disse Colin. – Ou 
então será ele que me vem ver.
– Não acredito – disse Alise. – Já não é o mesmo Chick.
– Claro que é. Não são as pessoas que mudam, são as 
coisas.
– Não sei – disse Alise.
– Vou acompanhar-te – disse Colin. Tenho de ir procurar 
trabalho.
– Eu não vou passar por lá – disse Alise.”



Página 180 “Chick suspirou. Alise tinha-o deixado de manhã. Fora 
obrigado a dizer-lhe que se fosse embora. Restava-lhe 
um dobrozão e um pedaço de queijo; os seus vestidos 
estorvavam-no quando queria pendurar no roupeiro os 
velhos fatos de Partre que o livreiro, por milagre, lhe ar-
ranjava. Já não se lembrava do dia em que a beijara pela 
última vez. Não podia perder tempo a beijá-la. Tinha de 
consertar o gira-discos para aprender de cor o texto das 
conferências de Partre. Devia arranjar um meio de conser-
var os textos, não fosse dar-se o caso de partir os discos.
Tinha ali todos os livros de Partre, todos os publicados.”
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“Um tipo como Partre pagaria impostos? É possível. Mas, 
vendo bem, sob o ponto de vista moral seria recomendá-
vel pagarmos impostos para haver a contrapartida, que 
é o direito de nos mandarem prender por haver outros 
a pagar impostos que servem para manter a polícia e os 
altos funcionários? É um ciclo vicioso que se tem de que-
brar. Deixemos todo de pagá-los durante muito tempo, 
e os funcionários morrerão definhados, e não voltará a 
haver guerra.

Chick levantou a tampa do gira-discos de prato duplo 
e pôs dois discos diferentes de Jean-Sol Partre. Queria 
ouvi-los ao mesmo tempo para fazer brotar ideias novas 
do choque entre duas ideias antigas. Colocou-se a igual 
distância dos altifalantes para ter a cabeça exactamente 
situada no local dos choques e conseguir uma retenção 
automática do impacto.
No início do caracol as agulhas fizeram um ruído de es-
carro, instalaram-se no fundo do sulco e as palavras e 
Partre repercutiram-se no cérebro de Chick. De onde es-
tava olhou pela janela, e verificou que estava a sair fumo 
de alguns pontos dos telhados, enormes volutas azuis 
com a parte inferior colorida de vermelho como um fumo 
de papel. Via distraidamente o vermelho ganhar ao azul, 
e as palavras iam chocando umas com as outras e fazen-
do grandes clarões, abrindo à sua fadiga um campo de 
repouso tão suave como o musgo do mês de Maio.

“Alise reuniu forças e com um gesto resoluto espetou o 
arranca-corações no peito de Partre. Ficou a olhar para 
ela. Morria muito depressa mas fazia um último olhar de 
espanto ao verificar que o seu coração tinha a forma de 
um tetraedro. Alise ficou muito pálida. Jean-Sol já esta-
va morto, e o chá arrefecia. Agarrou no manuscrito da 
Enciclopédia e rasgou-o. Um dos criados veio limpar o 
sangue e todas as porcarias que a caneta tinha feito na 
pequena mesa rectangular. Alise pagou, abriu os dois 
braços do arranca-corações e o coração de Partre caiu 
em cima da mesa; voltou a fechar o instrumento brilhan-
te, meteu-o na carteira e saiu, levando na mão a caixa de 
fósforos que Partre trazia no bolso.”
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cara quase agarrado ao chão e ligava-se a ele com pro-
jecções meio vegetais, meio minerais que iam crescendo 
na escuridão húmida. A porta do corredor já não abria. 
Apenas restava uma passagem estreita que ligava o ves-
tíbulo ao quarto de Chloé. Isis entrou primeiro, e Nicolas 
foi atrás dela. Estava com um ar absorto. Trazia qualquer 
coisa que lhe enchumaçava o bolso interior do casaco, e 
de vez em quando levava a mão ao peito.”
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“Antes de entrar no quarto, Isis olhou para a cama. Chloé 
continuava rodeada de flores. Estendidas por cima das 
cobertas, as mãos mal conseguiam agarrar numa enor-
me orquídea branca que ao lado da pele diáfana pare-
cia bege. Tina os olhos abertos, e mal esboçou um mo-
vimento quando viu Isis sentar-se ao seu lado. Nicolas 
olhou para Chloé e virou a cara. Teria gostado de poder 
sorrir-lhe. Aproximou-se e acariciou-lhe a mão. Depois 
sentou-se; Chloé, essa, fechou e abriu suavemente os 
olhos. Parecia contente por vê-los ao pé de si.”

“A fadiga martirizava-o, imobilizava-lhe os joelhos, cava-
va-lhe o rosto. Os seus olhos já só viam a fealdade das 
pessoas. Não paravam de expulsá-lo com pancada, gri-
tos, lágrimas, insultos.
Subiu dois degraus, seguiu pelo corredor, bateu à porta 
mas recuou imediatamente um passo. Quando as pesso-
as viam o seu capacete negro já sabiam do que se trata-
va e maltratavam-no; Colin, porém, não devia responder, 
era pago para fazer aquele trabalho. A porta abriu-se. Fez 
o aviso e foi-se embora. Um grande pedaço de madeira 
atingiu-o nas costas.
Procurou na lista outro nome e viu que era o seu. Deitou 
fora o capacete e andou pelas ruas. Tinha o coração de 
chumbo por saber que Chloé ia morrer no dia seguinte.”


