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Prefácio
O presente livro de contos trata o tema de uma
forma especial, trafegando pela prosa poética e por
experimentos. Também outros contos do autor têm aqui
finais alternativos. O curioso dessa obra é que ela tendeu
para a ficção científica, tendo vários contos sobre o tema,
e em especial a Memória do Futuro. Escrevi também
sobre temas como o medievo e gosto sempre de
transcender o tempo. Um estilo próprio pode ser sentido,
e faz algum tempo que tento descobrir essa identidade de
minha obra. Não raro também se discutem temas
filosóficos e existenciais, e os contos são para leitores
bem humorados e inteligentes, tendo diferença para a
literatura comum. Aqui se vê uma tentativa de literatura,
no mais puro sentido da palavra. Claro que já superando
limites de língua culta e indo mais lado a lado com o que
espera um leitor ligado a tecnologia e ao nosso tempo
atual, na era da cibernética.

Esse livro desafia seus

leitores, traz em seus contos uma nova ótica das coisas,
onde as palavras são jogadas de forma livre, sem
compromisso racional ou lógico. Isso traz velocidade ao
meu texto e coloca o texto além do próprio texto, numa
metalinguagem. Os contos também conversam com
outras artes, como o cinema. Este livro pode ser bem
diferente do que você espera, e é isso que eu busquei
desde o início, o choque do que escrevo. Boa leitura.
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O bote e o
boto

- o que você faz no aquário de minha casa, boto?
- eu sei lá, só sei que as ondas me levaram até aqui.
E você, bote, está muito murcho hoje?
- o que importa é que hoje foi trocada a ração.
Tenho um novo jantar
- Hoje fiquei boiando, cara, enquanto algo pescava
comigo
- (curioso) pescava o quê?
- algum tesouro, acho que uma relíquia, uma
bicicleta
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-e você sabe andar de bicicleta?
- claro que não, besta, não tenho pernas nem mãos..
nem coração
- (sorrindo) e você, namorando colete salva-vidas?
- claro que sim. Botes não se aproximam, então os
coletes sempre vivem deitados sobre meu corpo e
você sabe... aconteceu...
- sou um boto de vida um tanto reservada. Já
estudei muito e hoje sou formado em nado
sincronizado
-quem nada contigo?
-ninguém
-mas o que é de um boto sem acrobacias e shows?
Parece meio triste viver no anonimato
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-que nada. Hoje eu trabalho entretendo botes nas
férias das pessoas
-o que são pessoas?
-são coisas que se movem a partir de movimentos
estranhos, que às vezes sobem em ti
-(impressionado) São eles então que me torturam
tirando minha liberdade com remos... desconfiava
disso faz algum tempo
- o relógio da Lua já marcou 72 horas
- que fase! Quase faltou luz e o aquário parou.
Assoviei para que ligassem novamente
-já ficou desligado?
-sim. Certa vez desmaiei quando era levado pela
correnteza. Correntes me bateram na cabeça
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-(pensativo) lembro de que sempre viajo ao longe, lá
onde o Sol mergulha e se afoga
-você sabe voltar para lá?
-nem imagino o caminho
-(balançando a cabeça) nem eu posso te guiar, cara
-eu também, morava na lata, feito sardinha
-que dureza!
- pelo menos eu me sentia feliz. Não tinha que ir
para lugar algum, apenas ficava sonhando. Sabe que
o tempero adoça a vida
-Mas sal demais ou de menos muda nossas vidas,
certo
-Não há para onde ir quando se está enlatado.
Porém o meu perfume ficava mais forte...
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-também fico às vezes batendo contra a parede de
vidro, sonhando sair lá fora
-sabe que a vida é muito complicada, tanto para
boto quanto para bote
-espero não ser esvaziado antes da hora
-certamente não farão essa crueldade contigo.
Talvez vire bote salva-vidas de um navio
-os navios são muito rancorosos e gananciosos,
acham que levam todo mundo nas costas
-prefiro ainda isso que toda a vida molhar meu
corpo sem secar, com aquelas coisas me usando
como transporte
-brincadeira. Você é apenas uma boia de anzol, não
se esqueça
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- e você uma sardinha com mania de grandeza.
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