Turista acidentado

Fazendo sua reserva online
(por Aliene Believe)

Reserva online:
“Escolha a data para sua reserva.”
((Escolhe))
“Essa data é uma droga. Todo mundo viaja nessa época. Escolha outra.”
((Escolhe outra))
“Essa também é uma porcaria. Tenta viajar em outro momento, vai...”
((Nova tentativa))
“Escuta, se você tem dinheiro pra gastar em viagem em período de temporada, quando
tudo lá é o olho da cara, porque está usando o sistema de reserva online? Hein, hein?
Paga logo uma agência pra fazer tudo pra você, mané!”
((Tenta-se novamente))
“Eu vou falar um palavrão. Ou você está de brincadeira comigo ou é muito burro. Então
vou usar da força: para! Escolhe uma data decente ou eu vou travar....”
((Tenta de novo....))
“A sua sessão expirou. Tente novamente.”
http://quadr.in/reservaonline

O Espião

Prólogo
(por Aliene Believe)

Ele abotoou sua camisa. Parecer discreto era uma necessidade. Eventualmente um fardo,
mas não naquele momento.
Coisas que ele sabia: para sua profissão, não poderia deixar de ser discreto. Era sua
obrigação ser inteligente. Era sua obrigação ser frio, calculista e prevenido.
Também era sua obrigação evitar toda e qualquer coisa que o desviasse de suas funções.
O que não queria dizer absolutamente nada. (Continua no próximo número ou no site)
http://quadr.in/espiao

Xmas 2.0
(por Mushi-San)

RELÍQUIA ROUBADA!!
TURIM AMANHECE SEM O SANTO SUDÁRIO!!
UM MÊS DEPOIS, POLÍCIA ITALIANA NÃO TEM PISTAS DOS LADRÕES.
MILHÕES PAGOS E NADA DE RELÍQUIA DE VOLTA.
PRESOS FALSOS SEQUESTRADORES.
O mais alto:
- Perfeito. Quase dez meses desde o roubo e a polícia italiana, a Interpol e a CIA estão
andando em círculos sem pista alguma sobre nós.
O mais baixo:
- E esse bolo de chocolate que a mãe de Maria fez está muito bom.
- Come logo, não vão deixar entrar com isso.
- Não vão deixar entrar com um bolo, mas você tava inventando de por vários bichos
em volta.
- Estava querendo deixar o mais próximo possível da primeira vez...
- Nem acredito que vai ser hoje o dia!!
- E é dezembro! Mais uns dias e o nascimento seria no Natal!
- Pena que o céu de São Paulo é sempre nublado. Se aparecer alguma estrela no céu, a
gente não vai ver -_- Na verdade o tempo aqui nessa época do ano é relativamente quente, não é o inferno
que é na tua cidade, mas faz sol. Essas nuvens no céu é que são incomuns.
- São Paulo tem sol? Pensei que fosse um holofote...
- Hmpf! Cariocas.
- Essas nuvens no céu... as vezes acho que é algum sinal. Será que estamos fazendo a
coisa certa?
- Claro que estamos!! Não está tudo dando certo até agora? Até uma virgem achamos
nessa cidade!! Clonar é fácil, remontar e separar material genético de linho, poeira e
outras impurezas é bico. Achar uma moça que não tenha caído nas tentações da carne
hoje em dia é que é milagre!
- Pena que ela seja tão novinha, nem dezessete... pronto, terminei o bolo.
- Tava com cara de bom.
- E ela ficou bonitinha de barriga.
- Sim, ela era bonita
- Se eu fosse 20 anos mais novo...
- Mas, aquelas roupas!
- É adolescente, poxa.
- E o piercing? Ela não percebe o papel que vai representar ao mundo a partir de hoje?

- Acho que percebeu sim. Mas até hoje acho que a mãe dela percebeu demais os dólares
que pagamos...
- Nem tudo é perfeito. Só quem está para nascer de novo é.
Uma mulher abre a porta de repente:
- Nasceu!
- Chamem os magos! Chamem os magos!
- É menina.
= QUÊ!?!
- Mas, mas, mas.... E o ultrassom??
- Acontece do cordão umbilical ficar entre as pernas...
- Melou tudo...
- Puta que pariu!!
- Mas ela é virgem....
- Dasdjlafj ghsdgknmaskasd!!!!
- E agora??
SANTO SUDÁRIO É DEVOLVIDO!
RELÍQUIA É DEVOLVIDA PRATICAMENTE INTACTA!
NÃO HÁ PISTAS DOS LADRÕES, EXCETO POR INSCRIÇÕES NO VERSO DO
TECIDO.
FILÓLOGOS ITALIANOS TENTAM DECIFRAR O SIGNIFICADO DAS
INSCRIÇÕES DO SUDÁRIO.
"MÓ PAIA" E "É CAÔ" SÃO O NOVO GRANDE ENIGMA DA HUMANIDADE.
E Maria batizou a filha com nome de cantora da moda. Ou atriz de novela. Ou os dois,
sei lá. Casou, está feliz da vida e espera gêmeos do noivo. Budista.
Já seus pais aguardam ansiosamente descobrir se algum dia a neta vai transformar água
em vinho. "Ou pinga, caipirinha é tudo de bom."
http://quadr.in/xmas2

-----------------------------------------Gênesis 8b(mushi-san): 1 Naquela noite, o dodô sonhou, o lobo-datasmânia sonhou, vários animais sonharam e, ao acordar, contaram o
sonho uns para os outros. 2 Confabularam, e ao nascer do sol
jogaram ao mar o velho, sua esposa sem nome, seus três filhos e
esposas. 3 E no sétimo mês, no décimo sétimo dia do mês, a arca
parou sobre os montes Ararat e o mundo realmente recomeçou. Fim.
(versículo apócrifo: “o pássaro galvão também foi jogado da arca, pois
ninguém o suportava.”)
http://quadr.in/genesis8b

http://quadr.in/charge08

http://quadr.in/charge92

As aventuras do Capitão Glu-Glu

O começo de um herói
(por Aliene Believe)

Os olhinhos de gralha do peru olham para ambos os lados. Direita parece ok. Esquerda
dá pra passar, aparentemente. CORRE!
As perninhas de avestruz do peru começaram a se movimentar rápido.
Não que ele soubesse do que estava fugindo, mas nós fugimos de tanta coisa que não
sabemos o que é, não é mesmo? E, se ele estava fugindo, é porque era necessário, e
instintivamente ele sabia disso. Mesmo que ele ignorasse completamente o que era
instinto e para que raios isso serviria. Até porque, de alguma forma, a ideia do instinto é
justamente evitar ter que ficar pensando demais enquanto se precisa agir de forma mais
rápida, e era exatamente o que ele estava fazendo – estava fugindo sem pensar muito no
porque, e fugindo rápido para evitar ser pego não importava como.
E como uma coisa leva a outra, logo o peru estava sendo seguido:
- Está correndo para pegar o ônibus, mano?
Ele não tinha tempo de responder. E logo veio outra pessoa, se juntando a dupla:
- Estão treinando, posso me juntar?
Sem resposta, o pequeno grupo continuou, e logo estavam correndo pela liberação da
maconha, pelo final da impunidade entre os políticos, pela legalização do aborto, pelo
casamento homossexual, pela pena de morte, contra a pena de morte, pelo direito das
criancinhas da região setentrional do sul to atlântico norte... por um milhões de coisas
diferentes, nenhuma delas realmente importando para o peru, que apenas continuava
correndo.
E não demorou para aparecer a mídia, falando da corrida, mas sem saber exatamente
porque. E logo apareceu a polícia para impedir os atos de vandalismo que seguem muitas
manifestações. E logo apareceu grupos de ideologia incerta e não sabida, querendo dizer
que a ideia era deles, que a causa era a que eles defendiam e que não importava o que
ocorresse, eles estavam por detrás. E logo apareceu pessoas declarando ser contra, e
pessoas declarando ser a favor do que quer que estivesse acontecendo.
E, como não poderia deixar de ser, a coisa acabou como começou: de repente. As
pessoas pararam de correr para confraternizar, para brigar, para dar entrevistas, para
voltar para suas vidas.
E o peru? Esse continuou correndo por muito tempo, agora ainda mais apavorado pelo
que quer que estivesse o amedrontando – afinal, agora era perseguido por milhares de
pessoas. Correu tanto, o pobre peru, que demorou para se notar só, e quando notou,
tinha outro problema maior para resolver: onde estava? Estava perdido, o pobre peru.
Que decidiu que deveria aprender a voar, afinal voando seria mais fácil fugir daquele
povo todo
http://quadr.in/glu1

As aventuras do Capitão Glu-Glu

O que um super-herói precisa ter
(por Aliene Believe)

O que um super-herói precisa ser:
Precisa ser corajoso para combater o mal e o mau.
Precisa ser destemido para não fugir quando tudo parecer estar dando errado.
Precisa ser forte para vencer a todos.
Precisa ter uma identidade secreta para se esconder quando as pessoas acharem que ele
não presta!
(Porque, afinal, todo super-herói tem um momento em que todos o condenam por não
ser tão bonito, sarado e interessante quanto gostariam. Coisa de fase, sabe? Depois
passa....)
Precisa usar a sunga pra fora da calça simplesmente porque é moda.
Tudo isso, precisa um super-herói. Tudo isso nosso grande, destemido, inigualável GluGlu tem.
Só que ele ainda não sabe disso. (continua no próximo número ou no site)
http://quadr.in/glu2

Filosofias de Botequim

Eu rio
(por Aliene Believe)

Eu rio.
Tu ris
Ele ri.
E vira uma piada tão grande que todo mundo desiste de discutir e vai
tomar alguma coisa....
http://quadr.in/rir

Rapidinhas do EUqueDISSE

Vejo a chuva cair
(por Aliene Believe)

Vejo a chuva cair.
Penso: O trânsito vai estar uma droga.
Penso: vai esfriar.
Penso: a luz vai piscar logo, logo...
Penso em tantas coisas enquanto a chuva cai.
Penso: bom dia para ficar em casa e ver um filme debaixo do cobertor.
Penso: quero correr debaixo da chuva!
Penso: bolinhas de sabão combinam com essa chuva.
Há muita coisa a se pensar enquanto a chuva cai.
(Sorrio: enquanto olho a chuva cair, não penso em absolutamente nada)
--> E a chuva, em que será que ela pensa enquanto cai?
PS: e pensar que chover não se conjuga na primeira pessoa....
http://quadr.in/chuvacair

-----------------------------------------------

http://quadr.in/charge95

Aliens Anônimos

Mitos e verdades sobre aliens
(por Aliene Believe)

"Alienígenas são verdes com antenas." --> mito.
Na verdade, alienígenas só são verdes quando estão mofados ou quando são plantas. Não
necessariamente nessa ordem. E não são aparelho de transmissão/recepção de sinais para
terem antenas.
"Todos os alienígenas têm poderes paranormais"
Eu tenho cara de padre Quevedo? De "O exorcista"? Acho que isso responde a pergunta,
né...
"Todos os extraterrestres são de fora da Terra."
Sim. Isso que quer dizer EXTRAterrestre, né? O que pode acontecer, porém, que é
algumas pessoas podem pensar que o "Terra" diz respeito a um dos 4 elementos naturais
(água, fogo, terra, ar... faltou o coração e chamar o capitão Planeta).. Daí, se você pensar
bem, só minhocas não seriam extraterrestres. Ficaria, nesse caso, a sua escolha.
http://quadr.in/mitosverdadesaliens

Rapidinhas do EUqueDISSE

Tudo que vou dizer
(por Aliene Believe)

Hoje eu vou dizer uma única coisa.
Preste atenção.
Muita atenção.
É extremamente importante.
Preparado para o que eu vou dizer?
8p
(Pronto, eu disse)
http://quadr.in/eudisse8p

Filosofias de Botequim

O Sultão
(por Aliene Believe)

“Me dê um sorriso e eu te conto uma história.”
Um sorrido por história? A troca parecia justa: o preço era baixo pelo produto oferecido.
A simples ideia já me fez sorrir:
“Uma boa!”
“De qual tema? Pode escolher. A senhora é tão simpática que eu abro essa exceção.”
“Me surpreenda!”
“Então vou contar. Era uma vez um sultão. Sua cara parecia um dedo mindinho, de tão
fina e comprida que era. E ele tinha um chapéu que mais parecia uma tampa de caneta. E
mesmo assim, ele era um cara muito legal. Olha, aqui tem uma foto dele.”
Ele me mostrou uma foto.
“Ele parecia um cara bem bacana.”
“Ele só tinha um defeito!”
“Qual?”
“Ele era muito fino!”
Eu ri: “E isso lá é defeito?”
“Para a senhora ver como ele era legal!”
Ri do comentário e peguei um dinheiro que eu tinha:
“Tome, você merece.”
“Imagina, senhora. A história custa só um sorriso, e você me pagou sorriso e riso. Como
eu vou te dar o troco?”
“Não quer nem para entregar para o sultão comprar algo para comer e ficar menos fino?”
“Não adiantaria, o metabolismo dele é rápido. Ele come, come e continua magro. Dê o
dinheiro a quem realmente precisa, vai ser mais útil.”
Eu sorri de novo: “Está bem, então.”
“Agora que não vou ter troco mesmo!”
“Pode ficar com a diferença!”
“Obrigada, senhora. E seja muito feliz.”
http://quadr.in/sultao

Editorial
Bem-vindos ao Sine qua Non! Ou o ideal seria começar dizendo tchau, já que esse
editorial está no final do texto? Blá, sem crises, não vamos discutir detalhes.
Esse é o primeiro número desse fanzine. Queríamos, com ele, fazer algo que agradasse
joaninhas e aliens, gregos e troianos. Então, para comemorar a terceira edição da Odisseia
de Literatura Fantástica, juntamos esse material, com aperitivos da produção dos dois
autores (editores?). Tudo que está aqui já foi publicado nos respectivos sites, onde você
encontrará muitas outras coisas. Então passe lá e nos visite!
Para os próximos números (reza a lenda que será algo lançado a cada 4 meses, façamos
figa!), a ideia é ampliar os temas a serem abordados e o número de autores, além de, claro,
continuar com as histórias já iniciadas. Caso queira contribuir com algo, mande e-mail!
Estamos abertos a receber material \o/

Aliene Believe

mushi-san

Site: www.euquedisse.net
E-mail: a_believe@euquedisse.net
Raça: Alien
Livros: já fez 3, um de 1800 páginas
que ninguém quer ler
Tiras: Não sabe desenhar, mas
continua tentando

Site: www.mushi-san.com
E-mail: mushisan@yahoo.com
Raça: Joaninha
Livros: está escrevendo um, que
não termina nunca
Tiras: pra mais de 100

