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	É costume dizer-se que uma obra literária, em relação ao seu autor, é como um filho que se gerou e se viu nascer, muitas vezes com grande sofrimento. O livro de contos As Fadas não usam Batom é um desses filhos e deve ser um filho muito querido, porque não ficou abandonado, antes foi sendo cuidado, acarinhado e foi-se desenvolvendo e desabrochando. Nós, os leitores, vemo-lo agora, passados uns anitos. Poderíamos reagir à mudança com comentários do género: “Estás mais crescidinho, já não tens aqueles caracoizinhos…” etc., etc., mas como um livro vale e se lê por si próprio, não vou aqui fazer uma comparação entre a primeira e a presente edição das Fadas.
	Nesta edição, vamos encontrar onze contos, que constituem onze narrativas autónomas entre si, mas que não deixam de acrescentar, à unidade de cada conto, o desafio da construção de uma unidade mais abrangente, que se impõe na leitura e que faz com que apeteça ler o livro na sua linearidade e de um só fôlego. Mesmo que esta linearidade e a leitura plural não sejam obrigatoriamente necessárias num livro de contos, elas trazem um elemento acrescido que se configura numa permanente releitura do já lido. A título de exemplo, quando no conto Água quente, água fria se lê, a propósito da personagem Lara, que “o aparelho dental que ela usara anos antes deixou gravadas umas marquinhas no esmalte que lhe davam um ar de rapariga saída da adolescência”, dificilmente o leitor deixará de pensar que o mesmo irá certamente passar-se com a personagem Lina do conto anterior, ainda que num tempo futuro que está fora do tempo do conto. No fundo, os pares de irmãs que surgem em três dos contos – Sofia/Diana (Os braços da Vénus de Milo), Lina/Maria (Como beijar uma rapariga com aparelho nos dentes) e Catarina/Lara (Água quente, água fria) – constituem contrapartes numa mesma projecção conceptual, onde os conflitos amorosos, os ciúmes, as traições se materializam a partir do elemento masculino, respectivamente o Rui, o Pedro e o narrador.
	A unidade da obra acaba por ser construída naturalmente, sem se dar conta, principalmente através de duas vertentes: a temática e a linguagem.
	A unidade temática da obra advém de leimotivs recorrentes e que também encontramos noutras obras de João de Mancelos, inclusivamente na sua obra poética, e que já têm sido salientados em apontamentos reflexivos sobre o autor. Um dos mais salientes nestes contos é, sem dúvida, a omnipresença do elemento água, líquido simbolicamente associado quer à vida, porque fluido vital, quer à morte, lugar de afogamento, naufrágio e dissolução. Quase todas as histórias do livro envolvem o elemento água em alguma parte fulcral do enredo, ou são mesmo espacialmente localizadas no litoral, na praia, onde terra e mar se fundem, limite ondulante entre dois mundos e que serve de cenário a amores emergentes. 
	Recorrentes são também os rastos vincados de sangue ou baton que sublinham sentimentos fortíssimos e que surgem em pontos-chave dos contos. Água e sangue, líquidos essenciais, conglobam o fluir dos sentimentos e das sensações.
	O brotar dos sentimentos é a um tempo fonte de sofrimento e de exultação por parte das personagens adolescentes. E é precisamente a adolescência um dos temas mais salientes na obra, não só na caracterização das personagens, mas constituindo, pelos seus dilemas, um papel fundamental no tecido diegético. Litoral e adolescência, são só dois exemplos, ainda que os mais evidentes, de confrontos duais (respectivamente mar/terra e infância/adultícia) de muitos outros conflitos que perpassam pelas páginas da obra: pais/filhos, regra/transgressão, realidade/ficção, passado/presente, amor fraterno/amor carnal, ingenuidade/sofisticação, crença/cepticismo, fé/superstição, vida/morte, traição/vingança, excitação/tédio, esposa/amante, descaramento/vergonha, etc., etc., (aliás, os conflitos duais surgem sintetizados logo no título: as fadas e o batom) e que conduzem inevitavelmente a situações arrebatadoras, embaraços hilariantes e finais inesperados. Os confrontos antitéticos encontram-se, ainda, materializados nos elementos híbridos, como a sereia, simultaneamente mulher e peixe, terra e mar, atracção e perigo, e que espreita a cada página, ora como personagem, ora integrando um sonho ou uma visão, ora pintada num quadro ou no muro de uma casa.
	É na linguagem, matéria-prima em que a construção literária se alicerça (Miguel de Cervantes dizia que “o molho dos contos é a propriedade da linguagem”), que João de Mancelos se afirma na sua excelência de escritor e contador de histórias, num estilo muito escorreito, fluido e jovem. Algumas passagens mostram a desenvoltura com que diversos planos conceptuais se mesclam:  
Sim, o tédio. A última estação ditara outros rumos para cada um de nós. Deixámos de ser linhas paralelas; afastámo-nos; cruzámo-nos com outras rectas; deambulámos em círculos, experimentando. (Mudam-se os corpos, mudam-se as vontades, p.104)

A mestria no domínio da plasticidade da linguagem é também evidenciada na variedade de narradores, de primeira, terceira, e até segunda pessoa, e na vivacidade dos diálogos das personagens. As nuances prosódicas e as intenções ilocutórias são veiculadas principalmente através da enorme variedade de verba dicendi, cerca de sete dezenas de verbos diferentes:
aconselhar (pág. 20), acrescentar (74, 102), acusar (45), adiantar (15), afirmar (110), agradecer (94), anunciar (41, 51), aplaudir (61), apontar (61), apresentar (106), assegura 861), avisar (22), balbuciar (29, 68, 75), barafustar (13, 14), benzer (38), bichanar (18), bradar (54, 99), chamar (29), comentar (65, 88, 115, 116), completar (35), confessar (71, 116), continuar (6), cortar (109), corrigir (82, 114), convencer (105), cumprimentar (106), defender (45), desmentir (71), dirigir-se (107), dizer (14, 16, 19, 27, 29, 30, 32, 33, 40, 49, 52, 58, 61, 67, 69, 71, 75, 84, 87, 91, 95, 96, 97, 100, 103, 104, 110, 115), enumerar (95), enxotar (111), exclamar (17, 89), explicar (15, 68, 90), falar (21, 38), fazer coro (27), fingir (73)), gritar (14, 16, 18, 31, 37, 43, 45, 54, 81, 86, 98, 115),  hesitar (38), implorar (102), indagar (28), informar (42), insistir (110), interromper (96), ler (17), mentir (67, 100), murmurar (15, 19, 30, 62, 72, 86, 99, 115, 117), narrar (35), ordenar (25, 29, 31, 37), pedir (15, 23, 27, 35, 36, 66, 71, 85), perguntar (15, 22, 27, 32, 43, 51, 62, 67, 71, 72, 73, 74, 86, 88, 90, 96, 98, 100, 102, 111), prometer (82), propor (114), prosseguir (59, 68, 73), protestar (99), recomendar (28, 31, 36), replicar (22, 99), repreender (68), responder (36, 60, 71, 72, 87, 99), rir (58, 66), sugerir (50, 52, 70, 72, 73), suplicar (85), suspirar (26, 36, 52, 63, 76, 104, 107), sussurrar (32, 35, 67), teimar (37), traduzir (26), uivar (45), 

	Para além da linguagem, as personagens fazem desfilar, perante o leitor, um turbilhão de sentimentos e de relações humanas que constituem um espelho, por vezes comicamente caricaturado, do real, imprimindo-lhes uma força anímica que as faz saltar do papel. Nelas encontramos os grandes dilemas existenciais, instintos incontroláveis e os sentimentos mais profundos, bem como os mais mesquinhos gestos que preenchem o nosso quotidiano social. Dois exemplos:
- o embaraço
Leah contemplou a fachada da casa e o seu olhar cruzou-se com o meu. Abaixei-me, rapidamente, surpreendido no pecado da curiosidade. Ela vira-me – e eu devia tê-la cumprimentado. As orelhas ardiam-me de vergonha. Meu Deus, mal chegavam e já eu fazia figuras tristes! (Até para o ano em Jerusalém, p. 26).

Só queria sumir-me pelo proverbial buraco, que tanto jeito faz, mas que nunca aparece nestas alturas críticas (Os braços da Vénus de Milo, p. 68).

-Estás giro! – assobia. – tens namorada? Ou é invisível?/ -Não, não tenho – e as tuas orelhas ficam vermelhas, sinal inequívoco de que estás envergonhado. (Como beijar uma rapariga com aparelho nos dentes, p. 82).

- a bisbilhotice  (em que o encadeamento das conversas é sublinhado pela figura da anadiplose ou pela recursividade sintáctica)

A partir daqui, o fio que conduz ao fim da história é emaranhado. Uma sucessão de acontecimentos que o inconsciente deliberadamente confunde para poupar a razão à dor. O vigilante fez queixa ao director; o director ameaçou-nos de expulsão e chamou os nossos pais; os pais coraram de vergonha e levaram-nos ao psicólogo escolar; o psicólogo quebrou o sigilo ao contar tudo à esposa, professora de Inglês; a professora deixou que a história transpirasse para os nossos colegas; e os colegas passaram a evitar-nos. Uma história sem fim de recriminações. Ninguém nos percebia. (A história que eu não devia contar, p.54).

(…) não culpei o Gonçalves. Estas coisas sabem-se. Um hospital é como uma aldeia: há sempre um enfermeiro ou médico que conhece a doente, e que tem uma prima que, por acaso, até trabalha no supermercado onde a Inês costuma abastecer-se, e que, etc. (Água quente, água fria p. 108)

	Uma faceta igualmente saliente nestes belíssimos contos é a das pontes intertextuais, sobretudo o palimpsesto literário, bíblico e paremiológico. As alusões, umas vezes explícitas e outras vezes completamente subtis, constituem um desafio de resolução de enigma ao leitor e cuja solução este terá de encontrar nas suas próprias vivências, leituras e conhecimentos. Surge assim uma cumplicidade na partilha de saberes adquiridos, envolvendo um jogo de sentidos múltiplos. Um exemplo: A leitura do conto Como beijar uma rapariga com aparelho nos dentes adquire uma outra dimensão, se lhe fizermos sobrepor o intertexto bíblico Génesis capítulo 29 (e que também serviu de palimpsesto ao célebre soneto de Camões Sete anos de pastor Jacob servia): 
	CONTO			GÉNESIS			PONTO COMUM
	Lina			Raquel				mulher pretendida
	Pedro			Jacob				pretendente
	Maria			Lia				irmã, não pretendida
	Sete dias			sete anos (“a semana de”)		tempo de serviço
	António			Labão				antagonista
	Lina não o quer beijar	Recusa do casamento com Raquel	recompensa prometida recusada
	Beija Maria		Casa com Lia			recompensa não pretendida

	No entanto, a ponte intertextual por excelência na obra será a de Alice, e sua transição entre dois mundos, o real e o das maravilhas, e que serve de ponto de partida para toda a obra. 
	 Em As Fadas não usam Batom, João de Mancelos percebe e transmite a vida nas suas manifestações mais diversas e consegue, sem transparecer esforço e sem nunca parecer artificial, construir uma unidade compósita e sólida, enriquecedora de um excelente conjunto de narrativas. Cabe ao leitor o enorme prazer da sua descoberta.
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