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CARTA PARA HENRIQUE  

Caro Henrique

Entrego-te esta carta em mão, com anotações que fui 
compilando durante a minha aventura para que tenhas uma 
ideia mais clara e completa do que foi a minha saga, desde 
que saí do teu livro, para viver o que eu pensava que ia ser 
a minha vida própria sem ninguém que me condicionasse.

Apesar dos riscos que corri com este empreendimento, penso 
que acabou por valer a pena, porque regressei diferente... 
e melhorado.

Há partes da minha aventura que talvez ainda te surpre-
endam bastante. Vou tentar aprofundá-las.

Destaco o meu BESTIÁRIO, anotado através da minha 
saga e da perseguição que me foi movida pelos monstros 

NORMANDO
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Não sei quanto tempo terá passado. Sei que subitamente 
me senti projetado no ar como matéria volátil, sentindo-  
-me milagrosamente renovado e rejuvenescido, muito mais 
firme do que jamais fora e bastante fortalecido. Bem sei 
que isto trará consequências para ti, Henrique. À medida 
que me vou robustecendo, vais tu ganhando no campo 
mental, mas perdendo no plano físico. 

Depois de ter sido projetado, caí numa praia solitária. Olhei 
em volta e vi ao longe um castelo em ruínas para onde me 
apressei a dirigir, já que a noite tombava e eu precisava de 
um abrigo para domir.

Entrei no castelo abandonado.

Contrariamente à maior parte dos castelos, este ficava 
num vale inóspito e pedregoso, ensombrado por uma 
névoa permanente que lhe dava um aspeto aterrorizante, 
agravado por uivos de animais que se divisavam ao longe.

Fechei um enorme portão meio apodrecido, de ferragens 
corroídas e coloquei-lhe uma tranca que estava caída no solo.

Na Torre do Castelo, muitas vezes pernoitava um monstro, 
conhecido como O Monstro da Torre, como vim a saber 
mais tarde. 

Encontrei um catre desengonçado coberto de teias com 
aranhas mortas, que me encarreguei de eliminar varrendo-
-as com uma vassoura improvisada. Dei a melhor limpeza 
possível àquele lúgubre lugar e deitei-me no catre, esperando 

libertados das caixas negras onde estavam aprisionados 
e aqui descritos, para um melhor esclarecimento da tua 
parte. Os monstros que habitam no inconsciente foram 
progressivamente libertados das suas caixas seladas através 
do meu ser errante, em boa verdade parte do teu ser, a 
partir do momento em que decidi deambular pelo mundo, 
separado de ti, tornando-me assim numa aberração atrativa 
e magnética, sendo progressivamente cercado por essas 
criaturas, algumas delas vindas de um tempo transversal 
a todo o universo e outras geradas num tempo diferente e 
provindas de outras dimensões.

Quando enfrentei o leão alado que dormitava na sua 
caverna,senti um medo muito grande, melhor dizendo, 
um terror imenso, porque eu sabia que não tinha meios 
para vencer esse animal mítico e fabuloso de tamanho 
descomunal.

Depois de uma luta desigual e sobrenatural, o leão aca-
bou por me vencer engolindo-me inteiro. Senti que tinha 
chegado o meu fim. Durante um tempo que me pareceu 
interminável, permaneci nas entranhas do leão envolvido 
pela treva absoluta. Procurei, durante esse longo tempo, não 
me mexer, evitando até respirar fundo, para não molestar 
ou enervar o quimérico animal.

Acabei por adormecer sentindo que lentamente apodrecia. 
Um processo gradual de putrefação que ia seguindo o 
seu curso. Até que entrei no nada. No vazio absoluto da 
existência.
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Era este um quadro terrífico que constituía o meu BESTI-
ÁRIO. As bestas malignas que eu tinha que neutralizar e 
tentar vencer. 

 

descansar um pouco, para recuperar forças, com o propósito 
de seguir caminho até regressar ao teu livro. No fundo, 
ansiava por regressar a casa... o teu livro, de onde um dia 
tinha decidido sair. 

Mas o ambiente em volta era tenebroso. Ouviam-se gemidos 
e choros insuportáveis. Ainda me levantei várias vezes 
olhando em volta, mas não via nada para além de algumas 
sombras esbranquiçadas com aparência de espetros, que 
por vezes pareciam querer envolver-me. O extremo cansaço 
acabou no entanto por ser mais forte e adormeci. 

Tive vários pesadelos durante a noite. Cerca de trinta 
crianças, com um ar perverso, atormentaram-me dando-me 
beliscões, exibindo um riso escarninho e chamando-me 
“maninho.”

Dormi muito pouco e sobressaltado. De vez em quando, 
sentia a passagem de pequenos animais rastejantes e o 
voo rasante de morcegos que passavam por mim. Até que, 
finalmente, acordei.

Apesar de tudo sentia-me recuperado. De facto, sentia-me 
outro. A aventura milagrosa com o leão tinha-me trans-
formado. O Martinez cambaleante e esgotado de outrora, 
era agora um ser fortalecido, capaz de enfrentar todos os 
perigos, embora sabendo que tinha que ter um extremo 
cuidado com os monstros que ansiavam por me destruir.

Eu sabia, porque tinha sido alertado por Zéfiro, que tinha que 
ter um especial cuidado com vinte e três destes monstros. 



BESTIÁRIO
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O MONSTRO ALADO 

O pior destes monstros era o Monstro Alado, que eu já vira 
por instantes e que apenas por sorte me não viu, talvez 
pela velocidade alucinante com que por mim passou por 
duas vezes, ou pelo facto de eu me ter concentrado num 
buraco negro. 

Era um monstro brutal, com tentáculos e asas enormes. 
Um líquido negro e espesso escorria no sentido contrário 
ao seu movimento. A sua particularidade mais perigosa era 
saber “ouvir” os pensamentos, pelo que para o evitarmos, 
tínhamos que orientar o pensamento para algo que ele 
não abrangesse. Ele comandava todos os monstros atrás 
mencionados.

Ele estava em todo o lado, atento e pronto para atuar se 
encontrasse alguém que agisse contra os seus interesses e 
tinha um particular interesse em me apanhar e destruir.

Se eu, no entanto, o bloqueasse ou destruísse, os restantes 
monstros ficariam impedidos de me perseguirem, dado que 
se sentiriam perdidos sem o comando do Monstro Alado. 
Não lhes restaria outro caminho que não fosse o regresso 
às caixas negras de onde tinham saído.
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No meio da tempestade, os demónios dançam contentes 
por verem aproximar-se o fim, através dos relâmpagos 
indecisos, nos reflexos das blasfémias repetidas. Há uma 
provocação cobarde na atitude do sonâmbulo. 

Há dobradiças de portas fechadas que cedem aos seus 
caprichos. Há virgens donzelas desfloradas nos sonhos. 
Acordam mais tarde doloridas e em sangue com um sorriso 
nos lábios. Apenas os lençóis manchados de vermelho 
atestam o crime. 

No meio do mar há barcos que naufragam com a força das 
tempestades agitadas por mentes sombrias. 

As consequências funestas deste louco à solta são claras e 
contundentes. É urgente derrubar o salteador das estrelas. 

 

O SONÂMBULO ENCOBERTO 

O sonâmbulo encoberto é o monstro que molesta ou mata 
as pessoas através dos sonhos, fazendo-as cair de monta-
nhas, abusando sexualmente das suas vítimas durante o 
sono, fazendo-as naufragar num barco fustigado por ondas 
brutais e toda uma série de crimes encobertos pelo sonho. 

A única forma de o evitar é não o deixarmos entrar nos 
nossos sonhos. Sobre o precipício em que resvala, há fan-
tasmagorias e génios assombrados de tempos antigos e um 
cheiro a enxofre que se desprende da boca do sonâmbulo, 
espírito inferior cheio de certezas, de orgulho e mentira. 

Louco incurável, apoia a cabeça calva nas mãos descarnadas, 
relembrando continentes por onde vagueou, procurando 
decifrar escritas antigas que o transportem à infância que 
nunca teve, na melancolia onírica de um campo verdejante, 
com a morte nos olhos fechados, de cabeça curvada, nos 
escarpados rochedos onde se inspira, aniquilando gerações 
ao matar-lhes os sonhos. 

O sonâmbulo encoberto é o mestre dos enganos, de espada 
em riste para cortar cabeças, caminhante dos labirintos 
da incompreensão, nas trevas a que se habituou, numa 
sedução enganosa para melhor encurralar as suas vítimas. 
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A Mulher Diabo tem uma loucura congénita manifestada 
desde a infância. Quando resvala na sua incoerência solta 
gemidos de dor e revive os fantasmas de tempos turbulentos 
e de carência. 

Monstro vingativo, trabalha na sombra, arquitetando 
planos de destruição. 

 

A MULHER DIABO 

A Mulher Diabo é um monstro capcioso que não tem escrú-
pulos. Conquistadora e mentirosa, difamadora, destituída 
de sentimentos, pratica sexo com os mortos, faz juras falsas, 
promete sabendo que não cumpre, rouba porque está na 
sua génese, reza ladainhas sem convicção e caminha nos 
campos de morte hasteando a bandeira da hipocrisia e da 
infâmia. 

Mixordeira nata, come da gamela do cão das onze cabeças. 

Veste uma túnica de diamantes falsos, exibe as lágrimas 
de quem nada sente, tem medo das aves que tudo compre-
endem porque sabe que há quem decifre a sua linguagem. 
De alma infiel provoca gritos de dor, representa o abismo 
do tempo, rindo-se do destino de todos os homens que 
acredita estarem à sua mercê. 

Sente volúpia na morte dos homens, ao encarregar-se de os 
empurrar subtilmente para os campos de guerra. A senhora 
do abismo tem cabelos louros e uma face intrépida. 

Numa atitude triunfal, pensa em glórias antigas ressusci-
tando os seus velhos deuses. A pouco e pouco há quem se 
revolte. Os campos de morte estão pejados de cadáveres. 
As crianças jazem nos seus leitos de terra. 



Tal como se pode ler na nota introdutória do 
Editor, este livro esclarece os leitores mais exigentes 

em relação a certos aspectos da obra, 
designadamente no plano das caixas negras, no 

campo do envolvimento amoroso que 
Martinez desenvolve com Maria e particularmente 

na definição do perfil das Bestas que a 
todos nos rodeiam e que episodicamente nos 

aparecem e nos ameaçam de forma 
brutal, desenvolvendo-se uma luta de vida ou de 

morte e para a qual nem sempre estamos 
suficientemente preparados.  


