o nascimento de um autor
vida(s) e(m) obra(s)
autoficciografia*

Agradecimentos à wikipedia pela cedência da vida, sem a qual eu – texto – eu – autor - não seria possível.

Fui rei. Dispensei larguezas para apoiar as minhas pretensões. Assassinei, revoltei-me, lancei-me
no caminho do crime. Receei pela minha vida, fugi. Recebi ajuda. Combati. Fui vencido. Fui
libertado. Fui coroado. Persegui.
Fui 3º Condestável. Sucedi a uns, casei com familiares. Evitei rebeliões, defendi nomeações.
Fui um arquitecto genial, criei a arquitectura clássica. As mansardas são o meu legado. Sensível
para a decoração, obecado pela perfeição. Nas minhas obras foi sempre longa a sua execução.
Fui irmão de Napoleão e tinha uma língua afiada que alguns problemas lhe deu. Fui grã-duque
e estive em reclusão.
Fui educado em várias universidades e era conhecido por ser um professor extraordinário e
influente. Fui advogado, deputado e conselheiro do rei. Ganhei fama resolver o problema de
abstecimento de água. Fui uma das vozes mais importantes em prol da abolição da escravatura.
Convivi com escritores, artistas e engenheiros.
Fui funcionário público. Iniciei o romantismo regionalista como romancista e contista. Fui crítico
literário. Introduzi o realismo e o naturismo. Fui homenageado.
Fui militar. Comandei rebeldes.
Como físico, usei teorias sobre o calor e eletromagnetismo para deduzir a lei do deslocamento
de Wien e formulei uma expressão para a radiação do calor. Ganhei o prémio Nobel.
Fui oficial da marinha, administrador colonial e ministro da Marinha. Derrotei nacionalistas.
Passei à reserva.

Fui fundador de uma dos mais importantes organizações maçons internacionais e tinha um lema
que é a inspiração do trabalho humanitário.
Fui um matemático talentoso. Fui professor. E como autor, eram famosos os meus modelos
matemáticos por serem preciosos, concisos, simples e elegantes. Caí de um hidroavião.
Fui pintor expressionista mesmo nascendo e vivendo numa comunidade onde estava proíbida a
representação de imagens. Conheci artistas. Fui modelo dos seus retratos.
Fui compositor e o meu trabalho mais conhecido foi escrito para um filme. Compus a música de
alguns filmes notáveis.
Fui patinador-artístico e ganhei medalhas. Partipei nos jogos olímpicos.
Fui filósofo da ciência. Os meus trabalhos são conhecidos pela visão anarquista da ciência.
Influenciei o pensamento científico e sociológico.
Fui biólogo e ganhei mais um nóbel.
Fui governador e vice-presidente.
Fui ator, diretor, advogado, cineasta, produtor, comediante, fiz dobragens, fui humorista, fui
escritor, apresentator e cantor. Fiquei conhecido pelo papel uma série de televisão.
Fui ator e director, conhecido novamente pelo papel numa série de televisão. Fumava.
Fui nadadora. Ganhei mais medalhas.
Fui patinador-artístico. Competi. Ganhei medalhas.
Fui compositor, sobretudo de bandas sonoras.
Fui guarda-redes.
Fui guarda-redes. E empresário. E coordenador de selecções.
Fui ator. E comediante.
Voltei a ser guarda-redes.
Fui treinador.

Fui ator.
Idem.
Fui treinador-adjunto.
Fui esquiador de cross-contry. E ganhei medalhas, claro. Também andei com a tocha olimpica
nas mãos.
Fui ciclista profissional. Era conhecido como um dos melhores escaladores da história. E pelo
uso ilegal de drogas nessa minha atividade.
Fui medalhado em provas de ginástica.
E também fui futebolista, caso se tivessem esquecido.
E fui treinador.
Fui tenista.
Perdi um olho.

*

experiência laboratorial a partir de entradas na página da wikipedia em português dos nascimentos a 13 de
Janeiro.

