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Em tempos que já lá vão, ainda o Soares não era 
nascido (imaginem!), Sir Cardhu deambulava em 
busca de aventuras. Como tinha tirado o curso de 
Cavaleiro Andante, decidiu fugir ao desemprego e 
meteu-se-lhe na ideia que o melhor era ir em busca da 
Farpilândia, terra distante onde corriam livremente o 
vinho, os leitões e os queijos da serra, segundo 
cantavam as antigas runas... 

E assim fez. 



Nessa altura Sir Cardhu já não era novo mas, 
mesmo assim, ainda fez questão de vestir as 
suas ceroulas escarlates (isso é outra estória) e 
preparou-se para a Longa Marcha. 

A muito custo se empoleirou no seu cavalo 
Pau, resultado de ter desperdiçado a juventude 
das nove às cinco.



Atrás seguia o seu fiel escudeiro Ópageme, um corcunda 
horrendo parecido com o Ferro Rodrigues. 

E começaram a correr mundo...

...depois mais devagar...



...atravessando montes e vales, imensas pradarias ondulantes... 



...bosques nevoentos, rios de fogo murmurantes...



...e terras desertas onde nada se via por ser de noite...



Foram picados por insectos desconhecidos, mordidos por serpentes gigantescas, 
açoitados por populares de Felgueiras...



Finalmente chegaram às cataratas!



A partir daí passaram ambos a usar óculos, embora Ópageme fosse cego de nascença.



Mas Sir Cardhu nunca esmorecia: - Havemos de chegar ao país das papoilas saltitantes!



E rezava a sua oração preferida, dando graças por o Pau se ir aguentando.



Mas, durante a jornada, os deuses quiseram que se perdessem num deserto de sal, 
onde, aqui e ali, só medravam costas. Um calor imenso. Uma secura abrasadora.



Nem um Redoctober se ouvia.



Sem mantimentos e sem sombra, sem Ópageme, que 
entretanto morrera e fora para a OCDE, Sir Cardhu
perdeu a esperança e chorou.



Sim. Fiquem a saber que Sir Cardhu chorou!

Não só por causa das patetices ditas acima, mas porque teve a vontade de chorar.



Para quem nunca o tinha sabido fazer, chorou como um 
profissional...

...com lágrimas a sério, incontidas.



E formou-se um lago.



Um lago silencioso. 

Daqueles que só podem existir nas estórias que conto quando vos recordo aquele Sir
Cardhu sem fé. Era uma lago de água dolcíssima, sem ondas e sem nada. 

Um cristal impossível de coisa nenhuma!...



...e dele emergiu um dragão anão com uma única cabeça... 



...que disse: 

- Sir Cardhu, meu amor ausente, dá-me uma das tuas chaves!



O nosso Cavaleiro Andante não 
estava preparado para aquilo.



- Isso é impossível!

- Não és um Cavaleiro Andante?



Então, dá-me uma das tuas chaves!...



...truou, entre baforadas sulfurosas o dragão anão, agitando - ninguém sabe ainda porquê - a 
sua costa cauda, cheia de escamas completamente parvas.



- Porquê?, aventou Sir Cardhu, na imagem do desespero.



- Porque tens uma chave que me pertence, porra!



Sir Cardhu não sabia de nenhuma chave.

Ainda procurou nas ceroulas escarlates...



...mas estas não tinham bolsos. 

"Tenho que pensar depressa"...



...estremeceu Sir Cardhu, enquando o 
dragão anão rugia de impaciência.

Sir Cardhu viu chegado o fim.



Tentou recordar-se de toda a sua vida...



...mas em dois segundos de nada se recordou. 

"Não tenho imagens!", admirou-se.



Então o nosso Cavaleiro Andante 
fechou os olhos e gritou com 
todas as forças que lhe restavam: 

- Nããããããããoooooooooooooo!!!!!



Foi o fim-do-mundo em cuecas:

o dragão anão mirrou e desfez-se em bolas de sabão, o lago 
projectou-se em direcção ao céu...



...um vento ciclónico varreu as estrelas...



Sir Cardhu ficou suspenso de nada num fosso de imponderabilidade.



Finalmente, Sir Cardhu abriu os olhos e lá estava, mesmo à sua frente, o ecran de 
protecção do Windows a saltitar lentamente. 

Levantou-se e deambulou pela sala. Passou os dedos pela estante dos livros 
preferidos: Thoreau, Miller, Uderzo...



...meia dúzia de exemplares do Mundo de Aventuras. Olhou em redor. Junto à janela, 
permanecia o seu cavalo Pau, baloiço da sua infância. 

«Beep»«Beep». Foi ao PC.

Uma mensagem do Fafe. Leu.



"Ilustre Sir Cardhu, 
já te disse que não acho piada a essa coisa dos perfis psicológicos! Era só o que faltava! 
Aproveito para transmitir-te que o dragão anão foi criado pelo lago - embora tenhas sido tu a 
construir o lago. E que não era um lago, mas um pântano. Vá lá: ainda conseguiste gritar que 
não! Não tiveste imagens da tua vida? Olha, pergunta ao Arp, que ele sabe como isso se faz. E 
não voltes a aborrecer-me. PIM! 

PS: Cada Hora Amada Vale Êxtase." 

- A chave!




