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África, 3.600.000 anos antes de Cristo.

A natureza é sábia e justa. Talvez implacável e cruel demais 

aos olhos humanos, mas seus desígnios são inquestionáveis. O 

predador precisa comer, e para isso a presa deve ser sacrificada, 

mesmo que o instinto de sobrevivência lhe inunde a alma de 

pavor. 

Os dois animais travam sua incansável luta para sobrepujar 

a morte; duas criaturas velozes e hábeis a percorrer, no limite da 

velocidade, a bela paisagem africana. A presa é um bípede e, apesar 

de sua destreza, não deve ser páreo para o veloz tigre dentes de sabre 

que roça seus calcanhares. O hominídeo sente muito próximo de si 

Quinze Anos Antes

 do Amanhã

Prólogo

No céu com diamantes
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o hálito quente da fera, a bocarra do predador salivando em doce 

antecipação. Com a adrenalina tirando de seu corpo toda a energia 

possível para torná-lo mais forte e veloz, esse ancestral humano 

conhecido por australopithecus afarensis, salta por cima de um 

arbusto em direção a uma árvore próxima. Mas o felino segue o 

mesmo curso com precisão, suas garras armadas e direcionadas 

a centímetros dos pés da vítima em fuga. A trajetória de ataque, 

calculada com uma matemática instintiva, não deixa margem 

a erros. A morte da presa parece inevitável. Porém, quando as 

unhas do tigre arranham a panturrilha do australopithecus, o chão 

desaparece abaixo deles.

A armadilha bem planejada por uma semente inicial de 

inteligência humana, faz com que o majestoso quadrúpede 

despenque em uma cova funda. Não natural, não fruto de erosão, 

mas cavada intencionalmente pelo clã do primata e camuflada com 

gravetos e mato.

Mas por que o habilidoso Chefe do Clã não se precipitou 

no mesmo túmulo? Porque a salvação encontrava-se acima. 

Sempre acima! Quando se lançou no pequeno abismo, seus 

companheiros na árvore o ampararam durante o salto. Esta era 
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a diferença crucial entre os primatas e o restante dos animais, a 

existência de um polegar opositor, que lhes permitiam segurar 

coisas e construir ferramentas. Ferramentas como lanças, que 

imediatamente foram atiradas contra o animal encurralado pelo 

restante do grupo.

Esse extremo sinal de sapiência configurava o aparecimento 

de uma nova e sofisticada organização social. Os australopithecus 

não eram apreciadores de carne, mas o dente de sabre invadiu seu 

território e pagou o preço. Contudo, essa inteligência fascinante 

poderia se tornar perigosa ao planeta.

O dia passa.

Ao escurecer, todos dormem abrigados nos galhos das 

árvores. Esse comportamento era necessário para proteger o 

grupo do ataque da maioria dos predadores. Dizem que aquela 

sensação de queda que às vezes temos no início do sono, é 

reflexo evolucionário desta época, quando nossos ancestrais se 

desequilibravam e caíam do alto da árvore.

A noite segue tranquila, mas em determinado momento, 

quando a lua encontra-se mais alta no céu, uma voz invade o 

sono do líder do grupo:
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“Chefe do Clã! Acorde! Venha até mim!”

Embalado por essa voz misteriosa, o primata acorda, levanta-

se e desce da árvore. Mas seus olhos, apesar de abertos, fixam-se 

no vazio, como se estivesse em transe.

“Siga a grama, as gavinhas! Caminhe com o vento! Ouça 

meu canto no ar revolto! Sinta as folhas despencando que tocam 

sua pele! Permita que os troncos e os galhos sejam seus guias! 

Que o cheiro das flores lhe mostre o caminho! Venha até meu 

seio... e abra seu espírito!”.

Essas palavras ecoam por uma eternidade na mente de 

Chefe do Clã e guiam seu percurso através da vegetação. Ele 

só volta a si quando um barulho ensurdecedor, vindo de uma 

clareira, desperta-o abruptamente. Para seu assombro, o chão 

começa a rachar bem à sua frente e grandes blocos de pedra 

emergem dali, dispondo-se em forma de círculo. Tal estrutura é 

muito semelhante a Stonehenge, na Inglaterra atual, monumento 

grandioso cuja origem é um dos maiores mistérios da humanidade.

Comportando-se como tentáculos, subitamente cipós e 

gavinhas emergem do complexo de monólitos e envolvem braços 

e pernas de chefe do clã, arrastando-o para o interior. Mesmo 
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lutando com todas as suas forças, o primata é conduzido ao centro 

e forçado a deitar em uma pedra disposta de forma horizontal, 

como em um altar de sacrifício. 

Atrás de sua nuca, tal qual a cabeceira de uma cama, forma-

se uma estrutura retangular. Parece uma cerca viva composta por 

diversas espécies de vegetais com apêndices espiralados em estilo 

art noveau. Os elementos das plantas configuram uma espécie de 

circuito impresso, como se fosse um engenho moderno feito de 

vegetais.  As gavinhas comportam-se iguais a fios condutores e, 

movidas por uma força desconhecida, penetram os orifícios da 

cabeça de Chefe do Clã. Em segundos, fundem-se ao seu sistema 

nervoso tornando-os um só. 

A voz em sua cabeça agora é mais intensa e inquisidora:

“Nenhum animal ri! Nenhum animal pode contemplar 

um céu negro salpicado de diamantes! Nenhum animal fita as 

estrelas! Mas você é diferente: recusa-se a aceitar uma vida de 

perfeição como fazem as plantas! Recusa-se a seguir o fluxo! 

Arrogante! Somente você subordina o ecossistema à sua vontade!.

Mas eu controlo o vento... escureço os céus!  Eu gero 

relâmpagos e ergo pedras com o meu poder! Gramíneas se 
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curvam em devoção a mim! Circuitos vivos são gerados em meu 

seio! Em minha superfície eu crio... sinais!

Você tem que ser testada, criatura... sondada à exaustão!”.

Algo raro aos mamíferos, que dificilmente olham para 

cima, Chefe do Clã vislumbra um manto negro repleto de 

estrelas... um céu com diamantes... e depois escuridão total.
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Capítulo 1

— LANÇAR! — grita o comandante de um grupo de 

espadachins e arqueiros com vestimentas de combate medievais. 

No mesmo instante, uma chuva de flechas atinge implacavelmente 

um exército de criaturas monstruosas, que avançavam em terreno 

mais baixo e são pegos na emboscada. Algumas criaturas caem 

mortas, enquanto outras, feridas, recuam para um desfiladeiro 

escarpado e coberto por neve.

— AVANÇAR, GUERREIROS! — ordena novamente o 

líder humano, na expectativa de se valer do ataque surpresa. — 

As árvores limitam a área de ataque dos arqueiros! — ele diz. — 

Vamos ao corpo a corpo! Dizimem todos!
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Espadachins e lanceiros descem a montanha bradando 

um grito de guerra, enquanto o líder das criaturas, posicionado 

ligeiramente acima, exibe um curioso sorriso de satisfação. 

Seu olhar ainda conserva traços humanos, mas através dele, 

percebemos o caráter maligno de sua alma. Fisicamente todas 

as criaturas apresentam os rostos descarnados como zumbis, as 

órbitas dos olhos sem pálpebras e pele do corpo cadavérica. 

Até seus andares são como de mortos-vivos. Mas não estão ali 

para tombar em combate. Vieram à carga para matar e muitos 

manejam armas poderosas daquela época, como maças e 

lanças. O exército macabro se move como um só organismo, 

autoprotegendo-se, cercando e golpeando os humanos com 

uma destreza incrível, enquanto o líder parece ser o único que 

apresenta individualidade.

— Os humanos não souberam aproveitar os arqueiros! — 

exclama o líder das criaturas, no topo do penhasco. — Desçam 

e acabem com eles!

Duas massas de criaturas descem pelos flancos e encurralam 

o exército humano, piorando ainda mais a situação. A batalha 

sangrenta começa a pender a favor do exército medonho e, 
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instintivamente, os arqueiros humanos lançam nova saraivada 

de flechas, diminuindo o número de criaturas. Infelizmente 

essa estratégia também fere os próprios companheiros abaixo.

— Arqueiros! Vocês estão atingindo nossos espadachins! — 

brada seu comandante. — RECUAR! TODOS!

Os homens obedecem à ordem prontamente e recuam. Mas 

ao dar as costas para o inimigo, muitos são atingidos pelas lanças 

certeiras das criaturas.

— RECUAR! RECUAR! RECUAR!

Nisso, novas criaturas, ainda mais rápidas e robustas, entram 

no campo de batalha. 

— Meu Deus! GIGANTES!

Esta nova horda de soldados macabros medem 

aproximadamente três metros de altura, possuem protuberâncias 

na testa e se valem de pesadas clavas como armas. A passos 

largos, alcançam rapidamente os guerreiros humanos e os 

estraçalham. Os escudos não resistem a seus golpes. Um lanceiro 

ainda consegue atingir o olho de um gigante, mas isso só o deixa 

mais furioso. A branca neve torna-se rubra, coberta por sangue 

humano e membros estraçalhados.
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Os remanescentes continuam a fugir. Liderados pelo seu 

comandante, tentam retomar a segurança através do caminho por 

onde vieram.

— Recuar para o desfiladeiro norte! — orienta o líder humano. 

— Vamos nos...

Neste momento sua fala e imagem sofrem um tipo de 

distorção, como um frame faltando em um filme.

— ...à primeira divisão! — finalmente o comandante conclui 

a frase.

Mesmo ao longe, o líder das criaturas percebe esse ocorrido 

e exibe um novo sorriso. “Vamos nos juntar à primeira divisão, 

foi o que ele tentou dizer!”, pensa a criatura. E faz um gesto como 

se conjurasse magia.

Enquanto isso, o comandante conduz seus guerreiros para 

outro desfiladeiro, ordenando aos lanceiros e arqueiros que se 

dividam e escalem os dois lados da montanha, enquanto ele 

segue em frente com o grupo de espadachins.

— Não desistam!— ele grita para motivar os homens. — O 

reforço está logo adiante!.
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O grupo vai ao limite de suas forças para seguir em frente, 

imaginando que após a próxima curva encontrarão a salvação. 

Porém, horror.

— Meu Deus! Não há saída! — grita um dos homens.

— É verdade! — grita outro. — A passagem foi bloqueada por 

um paredão de gelo.

Ao mesmo tempo, parte das criaturas que escalaram os 

paredões atrás dos arqueiros e lanceiros, voltam seus olhares 

para baixo, para o grupo de homens encurralados. O resto é só 

morte e desespero. Um a um, o comandante vê seus guerreiros 

trespassados por lanças agudas a tombarem mortos no chão. 

Tudo é dor. Tudo é vermelho, até o momento em que também 

é perfurado por várias lanças, num ataque concentrado nele, o 

último sobrevivente. Então o Universo fica escuro.

A imagem do comandante se fragmenta em miríades de 

zeros e uns, até que a tela do mentalgame se torna preta.
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Capítulo 2

— #$%&*#! —  grita Édipo, caindo violentamente da cadeira 

de realidade virtual.

Assustado, desconecta seus óculos de imersão digital, 

enquanto seu pai levanta-se calmamente de outra cadeira do 

mesmo aparelho. O mentalgame é comum no ano de 2015. Esta 

máquina de última geração de entretenimento permite entrar no 

jogo como se fosse uma experiência real. Quanto mais sensores 

há na roupa de interface, maior é a resolução de imagem e 

sensações. E também é possível jogar em modo multiplayer com 

pessoas de qualquer lugar do mundo.

— Droga, pai! Como fez isso?! — pergunta Édipo.
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— “Isso” o que?! — indaga Lúcio. Sua expressão é de 

cinismo.

— Como manipulou o cenário? A magia está desabilitada, 

não está?.

Lúcio permanece em silêncio por alguns instantes, 

observando seu único filho. Seu desejo é que o garoto possa 

raciocinar por conta própria.

— Vamos, pai! Responde! — insiste o menino.

— Tudo é representado por códigos! — Lúcio continua 

finalmente. — O próprio Galileu Galilei afirmou que o livro da 

vida está representado por códigos matemáticos!

— Sei! Sei! Mas como conseguiu decodificar o programa?

— Já disse! A matemática, filho! A matemática! Eu estudei 

tanto, treinei tanto minha mente que consigo decifrar padrões a 

partir de poucas observações!

— Probabilidades?!

— Sim! Probabilidades! Dá a mão aqui!

Lúcio ajuda o adolescente a se levantar. Em seguida o 

conduz até o sofá, a fim de explicar como o derrotou na batalha 

virtual de exércitos medievais de fantasia.
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— Em certo momento do jogo, quando seu comandante 

humano ordenou a retirada para o desfiladeiro norte, observei 

uma falha na imagem e na voz! Ela pulou um frame! Naquele 

momento eu inseri um código!

— Como você... — indaga Édipo, sendo logo interrompido.

— Como descobri que código utilizar... — completa Lúcio. — 

é complexo, técnico demais para explicar agora! Por isso, estude! 

Estude muita matemática! Ela e a cibernética são o futuro da 

humanidade!

— E o futuro começa agora!— exclama uma bela voz de mulher, 

que ecoa pelo amplo salão de jogos.

— Ela chegou! — pensa Édipo. — Um paraíso de curvas em 

meio à arquitetura retilínea: minha mãe... estragando tudo ao falar!

— Está na hora de ir para a escola, garoto!

— Ah, mãe!— exclama Édipo contrariado!

— Por que esse desânimo? — pergunta Lúcio. — Suas aulas 

são semipresenciais! Na minha época tinha que ir à escola todos 

os dias!

— Adianta discutir?! — pergunta Édipo olhando fixamente 

para seu pai.
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Lúcio nada fala, mas sua expressão diz tudo.

— Tá bom! — resmunga Édipo ao mesmo tempo em que tira 

sua roupa de interface e sai do salão de jogos a contragosto.

Enquanto isso, a bela mulher arruma pequenos cubos 

flutuantes na mesa de bilhar quadrático. Em 2015, o bilhar 

clássico saiu de moda. A onda é jogar com cubos em lugar de 

esferas. Isso foi possível devido ao barateamento de materiais 

supercondutores. Os cubos flutuam a milímetros da superfície 

da mesa, suspensos por um campo magnético, ao passo que as 

caçapas exercem força atrativa. Os efeitos de impacto entre os 

cubos imantados geram um espetáculo à parte, mas requer muita 

destreza do jogador... ou jogadora.

A linda mulher em trajes sumários chama-se Dafne, mesmo 

nome da mortal que enfeitiçou o deus Apolo com sua beleza. 

Uma camisola diáfana cobre seu corpo, deixando transparecer 

levemente sutiã e calcinha. Porém, é quando se debruça sobre a 

mesa, alongando-se para colocar o último cubo no lado oposto, 

que se torna ainda mais sensual e tentadora.

— Estou disposta a realizar todos os seus sonhos hoje, amor! 

— diz Dafne, voltando seu olhar lânguido para Lúcio.
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— Meu sonho é correr nu sob a chuva! — responde o marido, 

como se fitasse o vazio.

Quando criança, Lúcio estudou em escola pública, e 

seu comportamento chegou a ser confundido com autismo. 

Permanecia horas e horas olhando o vazio e tinha dificuldades 

em socializar-se. Entretanto, com o tempo, o sistema de inclusão 

permitiu que estudasse em turmas regulares. Foi quando começou 

a demonstrar uma genialidade incrível para os cálculos. Formou-

se ainda adolescente e aos dezessete já lecionava matemática na 

UFRJ.

— Que sonho mais besta! — responde Dafne ao comentário de 

Lúcio.

— Na verdade, não é um sonho! É mais como uma possibilidade 

matemática!

— Matar quatro cubos em uma só tacada também seria uma 

possibilidade matemática?! — indaga Dafne enquanto maneja o taco 

com maestria. Ela fita o centro da mesa, depois o cubo que receberá 

o impacto.

Lúcio a observa sem paixão, alegria ou tristeza. Enquanto a 

esposa se concentra, ele enche um copo com uísque e bebe um gole.
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A mulher continua seu ritual e, após respirar profunda e 

tranquilamente por algumas vezes, desfere uma tacada violenta 

no cubo mais próximo. O objeto acelera vertiginosamente e, 

após resvalar no cubo mais distante e no outro lado da mesa, gera 

uma série de colisões que acabam por encaçapar quatro cubos 

seguidos.

— A matemática do caos deve explicar isto! — declara Lúcio 

ao constatar o resultado espantoso. Então sorve mais uísque.

— Fazer amor comigo também seria uma possibilidade 

matemática?

— Sim! Desde que seja na realidade virtual!

— Meu Deus! — reclama Dafne. — Por que usar o computador, 

se eu estou aqui?!

— Preciso exercitar minha mente! — exclama Lúcio eufórico, 

enquanto engole o restante do uísque. — Vamos! Ponha os óculos 

e a vestimenta de interface!

— Tá! — Dafne concorda. — Mas eu vou escolher seu 

personagem!

— Fechado! E eu escolho o seu! Computador... selecionar 

avatar número 237!
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— Avatar 590 para meu companheiro!

As duas mentes se mesclam à máquina e ao ambiente que 

o programa representa. O cenário é de um motel luxuoso com 

luzes âmbar e lençóis de cetim vermelho. Dafne está ainda mais 

desejável em seu avatar de estudante normalista. Uma camisa de 

tergal fino e manga comprida envolvem tenuamente seus seios 

voluptuosos; a saia azul marinho, curta e drapeada mal cobre suas 

ancas; e seus cabelos amarrados, em forma de Maria Chiquinha, 

formam um contraste de inocência e malícia.

Além da luz realçar as formas de sua esposa, o local, repleto 

de espelhos, permite a Lúcio enxergar a si próprio. E, espantado 

com o avatar que ela lhe impôs, berra indignado: — Ah! Pelo 

amor de Deus!

Ele veste uma calça apertada de couro preto, um colete de 

vinil igualmente escuro, e um quepe incrustado de brilhantes. Em 

sua mão, encontra-se um chicote de três pontas, do tipo que foi 

usado pra açoitar Jesus Cristo. Ao fitá-la, percebe que ela exclama 

uma frase, aumentando o volume a cada repetição. Finalmente, 

não resistindo aos seus encantos e senso de humor, ele abre um 

largo sorriso.
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— Puna-me! Puna-me! Sou uma garota malvada! — ela repete 

ainda mais uma vez.
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Capítulo 3

África, 2015 depois de Cristo.

Da beira do prédio em ruínas onde se encontra, Joshua II 

contempla a devastação na qual o berço da humanidade havia 

mergulhado. Mesmo à noite, consegue vislumbrar um ou 

outro foco de incêndio, sinal de angústia e destruição. Visão 

caótica, mas necessária. Aqueles que ansiavam por liberdade 

eram obrigados a derramar sangue e ter seu sangue derramado. 

Joshua contempla o abismo abaixo de si depressivamente, mas 

com uma ponta de exultação. Olhando para o vão diante do 

qual se equilibra, pode ver suas pernas na beirada do edifício. 

Tem longas pernas... pernas verdadeiras. Ao contrário da 
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maioria da população, que era obrigada a implantar membros 

biônicos.

Esses infelizes haviam sido vítimas da arma mais covarde 

que o Homem já inventou, depois dos gases tóxicos e da 

bomba atômica: as minas explosivas! Era muito comum ver 

pela paisagem, mulheres, crianças e velhos, mutilados pelos 

malditos fragmentos. Aqueles que desejavam continuar lutando 

eram agraciados com as próteses, muito avançadas, porém 

completamente inadequadas. Os membros eram conjugados a 

armas. A dor e aqueles equipamentos bélicos agregados a seus 

corpos acabavam por aniquilar toda a humanidade das pessoas, 

tornando-as guerreiros assassinos e frios, totalmente destituídos 

de piedade.

Joshua, ao contrário, tem o corpo perfeito, à exceção de 

algumas cicatrizes adquiridas em combate. Um negro alto, 

musculoso, de corpo malhado no calor da batalha, possui 

ainda uma beleza de rosto impressionante. Do tipo estampada 

naquelas revistas de estética afro. Mas sua convicção de guerrear 

por uma causa, também não o deixa atrás em relação a atos 

impiedosos.



41

Gaia 2030, o futuro da Terra

— Este é o lugar ideal! — pensa Joshua, enquanto o vento 

acaricia seus longos cabelos rastafári. — Eu o chamo de forja de 

guerreiros! Aqui só há lugar para a dor! Mas não suporto só olhar! 

Tenho que entrar no olho do furacão! Juntar-me ao povo nesta 

sangrenta guerra civil contra o Governo é meu treinamento! Creio 

que isto ajudará a concretizar meu destino! Pois o planeta implora 

por vingança!

O guerreiro de ébano encontra-se muito bem equipado em 

seu uniforme padrão de eco-guerrilheiro: coturnos com solas 

altamente amortecedoras de impacto, roupa autocamuflável, cinto 

de vários compartimentos e o comunicador. Este consiste em um 

headset para falar e ouvir, e uma lente acoplada no lado direito.

Além de mostrar diretamente na retina com quem o usuário está 

conversando, a lente tem função de mira, GPS, telescópio, visão 

noturna e realidade ampliada. 

— Meu corpo clama por exercícios! — pensa finalmente Joshua 

II e, tal qual uma pantera negra a dar o bote, prepara-se para saltar 

dali. Neste momento, seu comunicador soa e ele se detém por 

mais alguns instantes.

— Fale! — exclama num tom de frieza mesclado a irritação.
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— A venda foi confirmada, senhor! — informa Rafael. — 

Precisa voltar imediatamente! Estamos todos a postos!

— Não se preocupe! — responde Joshua expressando agora 

um leve sorriso de satisfação. — Voltarei ao Brasil o mais rápido 

possível... antes que possa trocar de mulher!

Do outro lado da linha, o jovem de seus vinte e poucos 

anos parece decepcionado com a última observação: 

— Não sou mais assim!— responde meio exasperado e 

desliga a chamada na cara do seu líder. Este abre um sorriso 

ainda maior.

O jovem fora treinado em combate desde a adolescência 

pelo próprio Joshua, e isto era uma honra. Mas ao taxá-lo de 

mulherengo no momento atual, era como se não acreditasse em 

seu amadurecimento.Além disso, o líder realizava frequentes 

incursões em países governados por tiranos e se unia ao povo 

para destituí-los do poder. Considerava tais façanhas mero 

treinamento. Mas não permitia que Rafael participasse dessas 

batalhas.

Joshua não percebia que seu pupilo já era um homem. 

Foi ele quem liderou parte do grupo Frente de Libertação da 
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Terra (FLT) aos recônditos mais profundos da Amazônia e 

fez aliança com os nativos. 

Parte do sucesso, o jovem tem que admitir, deveu-se a 

sua fraqueza por mulheres, fossem elas de qualquer etnia. 

Afastando-se do grupo no primeiro dia de incursão no território 

ainda virgem, teve o vislumbre de uma imagem que o encheu 

de desejo: uma bela índia a se banhar no riacho. Contudo, a 

emoção que sentiu diante daquela beleza selvagem, não podia 

ser comparada a nenhuma outra já experimentada por ele.

Desta forma, sem que os companheiros soubessem, 

passou a frequentar aquele setor da floresta todas as manhãs, 

para observar o ritual de sua amada. Indizível foi a satisfação 

do primeiro contato que fez com a nativa, quando a presenteou 

com um espelho: tática antiga, mas eficaz de conquistar aqueles 

que nunca tiveram contato com a civilização.

Inicialmente arredia, a índia, aos poucos foi se deixando 

levar pelos encantos daquele homem tão sedutor. Por sua 

vez, Rafael sentiu uma metamorfose na alma. Não pensava 

na mulher de modo sujo, como era sua prática antiga. Mas 

desejava ardentemente tê-la como esposa para honrá-la e 
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respeitá-la, nos moldes de qualquer cultura ou religião que ela 

desejasse.

Assim, ambos aprenderam algumas palavras recíprocas de 

seus idiomas, o suficiente para se fazerem entender. E, quando 

menos esperavam, os amigos guerrilheiros foram convidados 

para celebrar seu casamento na tribo.
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Capítulo 4

PROPAGANDA:

“Sonhos eróticos? Complexo de Édipo? Complexo de 

Jocasta? Não consegue largar o charuto?

Adquira agora mesmo seu TECNOFREUD, o holograma 

psiquiatra particular. Para mais realismo, adquira também o 

kit consultório, com sala na penumbra e divã. Basta fazer o 

download. Caso não tenha o projetor, mande-nos um h-mail 

e o enviaremos imediatamente à sua residência.

— Sanidade garantida ou seu dinheiro eletrônico de 

volta! — exclama o holograma de Freud na tela do outdoor 

de LED.”
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REPORTAGEM:

— Tumulto e protestos na madrugada de ontem, quando 

foi aprovado o decreto que cederá a área da floresta amazônica 

aos EUA pela anistia da dívida externa! — declara a repórter 

da Rede Zigurate. — O Presidente do Brasil apresentou sua 

justificativa!

— Os EUA tem nos ajudado muito ultimamente, 

compartilhando tecnologias e auxiliando na vigilância do 

território amazônico! A anistia da dívida proporcionará ao nosso 

país um crescimento econômico e desenvolvimento tecnológico 

como nunca aconteceu antes!

Comentário de um intelectual:

“É um absurdo que em pleno século XXI o Brasil ainda 

não tenha adquirido consciência do potencial econômico que a 

floresta tem a nos oferecer!”

Comentário de uma operadora de Webmarketing:

 “Sem anistia da dívida, nós vamos estar indo para o 

buraco!”
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Comentário de um vendedor de esfiha:

“Acho que foi bom negócio! O floresta já era de norte-

americano mesmo!”

Repórter da Rede Zigurate:

“Sim! Desde que a Amazônia foi declarada ‘Área de 

Esperança Internacional contra a Intolerância’ pela UNESCO 

em 2003, a biopirataria corre solta... digo, tem se intensificado!”

Comentário de um adolescente (usando boné de aba para 

trás, ouvindo funk universitário):

“Num tô nem aí! Num moro lá mermo! Que se danem os 

tubarões do rio Amazonas! Como?! No rio Amazonas não tem 

tubarão?!”

REPORTAGEM:

“Carregamento de batom foi roubado esta noite em Manaus!”
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Capítulo 5

O Rio de Janeiro não continua lindo! A não ser nos setores 

isolados e pacificados da cidade. Porque as pessoas sentem 

saudades da época em que só as comunidades necessitavam 

ser pacificadas. Aliás, as comunidades mais miseráveis nem de 

longe lembram as construções precárias do início do século 

XXI. Não constroem mais barracos de madeira... porque não há 

mais madeira. O conglomerado de barracos que se equilibram 

precariamente nos morros e nas beiras dos rios poluídos é 

feito de plástico. Milhões de garrafas PET são recolhidas pelos 

proletariados para construção de casas, que mais parecem ninhos 

de bicho.
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Nos pontos mais altos da cidade, imensas torres aspersoras 

foram instaladas para amenizar o calor insuportável decorrente 

do efeito estufa. Tais estruturas usam tubos especiais para 

filtrar a água do mar e lançá-la em forma de micropartículas na 

atmosfera. Apenas a Zona Sul, centro de Niterói e algumas faixas 

litorâneas mais isoladas, possuem locais dignos de moradia. O 

próprio centro do Rio está sofrendo reformas, mas ao invés de 

construírem tudo de novo, os prédios tornaram-se híbridos. Os 

andares mais baixos, próximos às ruas onde existe podridão e 

crime, ainda são de concreto. Ao passo que enxertada em seus 

topos, ergue-se nova arquitetura, futurista, em estilo art déco. 

O relógio da Central do Brasil, por ser um marco na 

paisagem de outrora, foi preservado e erguido a dez andares, 

podendo ser visto ainda por grande parte da cidade. Mas a obra 

inacabada por falta de verbas e dinheiro desviado pela corrupção, 

deixa à mostra, cinco andares abaixo do topo, um inapropriado 

esqueleto de ferro.

A Praça Mauá, mais do que nunca, é um antro de prostituição 

e jogatina. Ao nível das ruas de asfalto trincado e paralelepípedos 

assentados de forma irregular, proliferam bordéis e cassinos ilegais. 
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A cada esquina, é possível encontrar uma ou mais mulheres de 

seios à mostra, procurando por clientes que possam lhes render 

alguns trocados. Legiões de viciados em crack ocupam as vielas 

laterais e mendigos disputam o dinheiro dos transeuntes.

Ainda assim, alguns bares de luxo sobrevivem neste local, 

flores brotando do chão de esterco. Um em especial, o Cybercafé 

Mauá, oferece aos clientes desde bebida e prostitutas de luxo, a 

máquinas holográficas de apostas. É exatamente neste local que 

encontraremos dois amigos muito próximos de longa data.

—Vai, branquinho! Tem de ser você! — grita Lúcio muito 

eufórico, diante de um holograma de corrida de cavalos.

— Já ganhou quanto? — pergunta Heitor, por trás de seus 

ombros.

— Nada ainda! — responde Lúcio. — Só avaliando as 

probabilidades!

— Olha só! Acho que ele vai vencer!

— IUHUUU! — comemora Lúcio, ao ver seu cavalo escolhido 

alcançar o primeiro lugar na linha de chegada.

— A máquina vai liberar cinco créditos em dinheiro eletrônico 

no seu cartão! — o caça-níqueis emite a sentença com sua voz metálica.
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— Só isso?! — reclama Heitor decepcionado. Mediante a 

vibração do amigo, ele esperava valores mais altos.

— Apenas checando! — explica Lúcio, enquanto faz outra 

aposta nos cavalos e digita novos números, agora valores 

exageradamente altos.

— Vai apostar tudo isso?! — critica Heitor. — Você é louco!

— Sim! Duzentas unidades de dinheiro eletrônico no cavalo 

marrom! Hora do show!

— Não quero nem ver você perdendo isso tudo! — observa 

Heitor, enquanto se dirige à mesa para pedir uma bebida.— Vou 

tomar uma Crist’all!

—Fuja, homem de pouca fé! — escarnece Lúcio.

Quando Heitor se acomoda em uma cadeira e toca a tampa 

da mesa circular, um retângulo de luz se projeta à sua frente, 

mostrando um menu que interage com seus óculos de realidade 

aumentada. Ele aciona a tecla virtual que chama o garçom, 

enquanto o mesmo lhe envia o cardápio sonoro por meio de 

bluetooth:

“Bom dia, senhor! Solicite seu pedido! Refeição, tira-gosto, 

bebida...”
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— Bebida! — responde Heitor mal a máquina mostra as 

opções.

“Chopp sintético, aguardente, sidra, anis...”

— Avançar! — exclama Heitor, meio impaciente e nervoso.

“Pau-Pereira, licor, cerveja...”

— CERVEJA! — conclui Heitor. 

Enquanto isso, Lúcio lhe sorri de longe, mostrando o sinal 

do “V” de vitória.

PROPAGANDA:

“Quem não gostaria de assistir a um espetáculo com Elvis 

Presley e Renato Russo; ou então Beatles e Morrissey? Quem 

sabe até Mozart e Pavarotti? Isto já é uma realidade. Visite o 

Holoteatro Municipal, que será reinaugurado no próximo sábado. 

Acesse o site e vote nas combinações de sua preferência. A mais 

votada se transformará em espetáculo. Totalmente interativo. 

Presente e passado ao seu alcance com o mais moderno em 

inteligência artificial.”

Enquanto sorve sua Crist’all, Heitor percebe que Lúcio 

mostra mais uma vez o sinal da vitória.
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REPORTAGEM:

— Nesta madrugada, vários museus em todo o país foram 

vítimas de furtos no que parece uma ação coordenada! — declara 

a repórter da Rede Zigurate. — As autoridades não quiseram 

revelar mais detalhes, porém o grupo FLT (Frente de Libertação 

da Terra) enviou gravações onde assume a responsabilidade! Dos 

itens desaparecidos, a maioria são armas manuais que já não são 

usadas há pelo menos cinco anos!

O outdoor de LED mostra um rosto na penumbra. É 

Joshua II:

— Somos a Frente de Libertação da Terra! — declara o eco-

terrorista. — Estamos de posse de poderosas armas... armas de 

verdade! Porque defendemos nosso planeta! Acreditamos que a 

Amazônia é um patrimônio mundial, mas não permitiremos que 

caia em mãos ainda mais ávidas de poder! Por isso não usaremos 

as costumeiras armas não letais! Inundaremos com sangue dos 

invasores o chão da pequena floresta!

— Temos que concordar que as autoridades levarão 

desvantagem contra esses perigosos eco-terroristas! — declara a 
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repórter. — Desde 2010 as armas de fogo se tornaram peças de 

museu, sendo substituídas gradativamente por armas não letais! 

O que?! Ah, sim! Desculpem!Armas menos letais! — corrige-se 

a repórter, mediante um sinal do contrarregra. —Armas nunca 

deixam de ser letais!

Enquanto Lúcio comemora mais uma vitória, o dono do 

bar quase arranca da própria cabeça os poucos cabelos que lhe 

restam. Nisso, o garçom se aproxima de Heitor com outra cerveja 

e, discretamente lhe fala ao ouvido:

— O chefe tá fulo da vida! Melhor tirar seu amigo daqui... 

para o bem dele!

— Captei a mensagem! — responde Heitor, enquanto desce a 

tulipa de cerveja em uma golada só. — Quanto devo?

— É por conta da casa! Só desapareçam daqui!

REPORTAGEM:

— Os extremistas que ameaçam o Governo seguem uma 

estranha religião chamada Testemunhas de Gaia! Eles literalmente 

adoram o planeta e preferem ver um homem morto a um pinguim!
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Já do lado de fora do estabelecimento, Lúcio assiste ao final 

desta reportagem através de um outdoor de LED e se irrita:

— Pinguim... pinguim! As pessoas os acham tão fofinhos! 

Mas sabe o que um pinguim em sã consciência faz com seu 

companheiro, Heitor?

— Não tenho a mínima ideia!

— Ele empurra o outro de cima da geleira, mar adentro, para 

checar se há algum predador na água turva! Se a barra estiver 

limpa, não houver sangue, só então ele mergulha também! 

— Assustador, não?!

— Sim! Assustador! 

Mais assustadora é a paisagem desolada que se desfralda no 

campo de visão dos amigos, enquanto caminham e conversam. 

O contraste entre o luxo e a pobreza é gritante. Ao passar em 

uma esquina, são atraídos pela visão deprimente de um mendigo 

sem uma das pernas. Sentado no chão imundo, ele suplica com 

uma das mãos erguidas:

— Uma esmolinha, pelo amor de Deus!

Lúcio se volta para contemplá-lo mais de perto.

— Uma esmolinha, meu bom homem! — implora o 
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miserável, estendendo uma máquina de débito automático em 

sua direção.

Lúcio passa seu cartão e deposita a assombrosa quantia 

de quinhentos créditos em dinheiro eletrônico (ou quinhentos 

DEs, como são chamados usualmente os valores financeiros) na 

conta do mendigo.

Ao constatar a quantia, o homem sai pulando literalmente 

numa perna só, gritando a plenos pulmões:

— A natureza lhe abençoe! A NATUREZA LHE 

ABENÇOE!

— Humpf! Mais um adepto dos Testemunhas de Gaia! — 

resmunga Lúcio.

Pelo fato de ser neocristão, Heitor concorda com a crítica, 

mas não é isto o que realmente lhe incomoda, e sim o fato de 

seu amigo estar esbanjando tanto dinheiro. Após uma breve 

pausa, indaga:

— Tem ganhado muita grana?

— Claro! — responde Lúcio! — Faturei cinquenta mil só agora! 

Pra você ter uma ideia, não leciono mais na faculdade!Nada de 

biofísica, nem cibernética... larguei o emprego de vez! 
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— Largou um emprego público?!!!

O espanto e indignação de Heitor são palpáveis.

— Sim! Só uso a poderosa matemática nas apostas!

— Que você desenvolveu um sistema eficaz para burlar o 

sistema, eu acredito, Lúcio! Mas aconselho a distribuir o prejuízo 

por outras casas! 

— Por que?

— Pode se dar mal assim! — aconselha Heitor, enquanto coloca 

a mão dentro do casaco. Trêmulo, ele procura por algo.

— O que tem aí? — pergunta Lúcio.

Heitor inicialmente nada responde. Então, do bolso interno 

de sua jaqueta, retira um maço de cigarros de maconha Bob Marley. 

Depois põe um baseado na boca e oferece outro ao amigo:

— Vai um aí?

— Não, obrigado! — agradece Lúcio. — Estou tentando parar 

de fumar!

Ambos são grandes amigos, mas enquanto passeiam pela 

paisagem meio desolada, Lúcio observa Heitor inalar a fumaça 

daquela maconha hidropônica, sentindo uma ponta de inveja por 

ele se satisfazer com tão pouco.
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— Sabe?! — declara Heitor sem nenhuma preocupação 

verdadeira. — É perigoso andar com tanto DE no cartão por aí!

— E o que sugere? — Lúcio indaga com olhar desafiador.

— Na verdade já fiz uma coisa...

— Não vai me dizer que se deixou levar por aquelas 

propagandas! — exclama exasperado.

— Ah! O próprio Silvio Santos tem um! — justifica Heitor, 

meio envergonhado. — E não se esqueça do Windows!

— Já se esqueceu do caos que foi ano passado?!

FLASH BACK:

Repórter da Rede Zigurate:

“A OM (Organização Mundial) decretou a obrigatoriedade 

do implante do chip neural!”

Presidente da OM:

“Este é o início de uma nova era! Uma era onde qualquer 

cidadão estará protegido de sequestros, de assaltos; onde o 

Estado será guardião de cada indivíduo! Esta é a mais fantástica 

demonstração da verdadeira democracia!”
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Repórter da Rede Neocristã:

“Mal esta declaração foi feita, os protestos se espalharam por 

todo o mundo, como incêndios nas antigas florestas! Revoltadas, 

as pessoas depredaram prédios públicos e particulares e, vândalos 

ou não, os manifestantes usavam máscaras do protagonista de um 

famoso filme anarquista, para exprimir sua indignação!”

Voltando ao presente... 

Lúcio sorri, lembrando uma cena célebre daquela época; 

um manifestante obeso jogando coquetel molotov em um carro 

de polícia, gritando:

— Não vão me lobotomizar, seus #%&*#$ #@ %$#@!

— Foram épocas difíceis! — observa Heitor. — Mesmo 

assim, o chip tem uma função importante no sistema financeiro: 

nenhum hacker pode acessar informações bancárias da cabeça de 

alguém sem matar o portador; o que seria inútil, pois os dados se 

perderiam!

— Mas a maioria da população não aceitou pacificamente a 

ideia! — contesta Lúcio. — Então o decreto de obrigatoriedade ficou 
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restrito apenas a quem ingressasse nas forças armadas! E você, 

amigo — ele conclui ironizando —, se submeteu espontaneamente!



63

Gaia 2030, o futuro da Terra



64

Aldefran Melo

Capítulo 6

A imensa floresta da região norte brasileira, patrimônio 

natural de todos os povos, como foi declarada por aqueles que 

na verdade não se importavam com seu destino, atualmente 

possui apenas dez por cento de sua área original, quando 

comparada aos mapas do século XX. Como resultado de um 

governo neoliberal que se estendeu de 1995 a 2006, quase todo 

o restante foi ocupado por multinacionais que até hoje levam 

nosso capital para o estrangeiro. A esperança de mudança se 

renovou em 2007, com a vitória do Partido Ecológico (PECO), 

que há muito defendia um debate sério sobre as questões 

ambientais no planeta. 
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Este grupo surgiu em 1992, com a inovadora ideia de 

promover um grande evento internacional no Rio de Janeiro, 

que trataria da sustentabilidade na economia: a RIO ECO 92. 

Contudo o projeto foi vetado, provavelmente devido ao boicote 

dos países mais industrializados, que teriam muito a perder se 

acordos sobre desmatamento e emissão de gases na atmosfera 

fossem aprovados.

Quando finalmente subiu ao poder, o PECO tentou 

implantar diversas mudanças na economia e gestão dos recursos 

naturais, mas o desafio era imenso, pois o país estava preso a 

tratados firmados anteriormente. Além disso, sua inabilidade 

em governar permitiu que a corrupção se alastrasse ainda mais, 

causando descontentamento entre alguns membros fundadores. 

Políticos corruptos, dentro do próprio partido, foram comprados 

pelas megacorporações internacionais, principalmente as norte-

americanas, e aprovaram leis obscuras que permitiam alienação 

de partes do território nacional. 

Diante do sonho destroçado, os descontentes, que cobravam 

ações mais firmes do Governo, como a moratória da divida externa 

e encampamento das multinacionais, fundaram a FLT e iniciaram 
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uma série de atos terroristas contra o sistema. Graças a eles, um 

pedaço da floresta ainda vive. E a pequena parte verde preserva 

áreas virgens e desconhecidas. 

Entrincheirados neste local, os eco-terroristas liderados 

por Joshua II ouvem seu discurso:

— IRMÃOS! — grita o líder dos guerrilheiros. — Qual a cor 

do líquido que será derramado amanhã?!

— VERMELHO! — respondem os seguidores.

— SIMMM! — continua Joshua. — O sangue é vermelho! 

A hemoglobina é vermelha! Prestem atenção nisso, porque a 

natureza é nossa mãe... as árvores nossas irmãs! A cor vermelha 

nos dá oxigênio, nossa fonte de vida! A clorofila das plantas 

é verde, sua fonte de vida! Há milhares de anos trocamos gás 

carbônico por oxigênio! Esses dois pigmentos, verde e vermelho, 

é que permitem essa troca! Não é por coincidência que essas 

duas cores também são chamadas complementares, pois 

realmente se complementam! Não há coincidência! A Terra é 

um organismo vivo! Vivemos em simbiose com esta pequena 

esfera flutuante no cosmo! O planeta Terra é Gaia, nossa mãe! E 

por causa dos nossos interesses mesquinhos ela está agonizando! 
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Enfrentaremos corsários amanhã! Mas o tesouro que buscam 

não está enterrado como ouro antigo! Está na biodiversidade 

de todos os seres da pequena floresta, praticamente a única do 

mundo! A cobiça que move esses usurpadores é avaliada em 

dois trilhões de DEs, o suficiente para pagar oito vezes a nossa 

dívida externa! A FLT não permitirá tal exploração! Vida longa 

à nossa causa!

— VIDA LONGA À FLT! — gritam os guerrilheiros em 

uníssono.

*

Enquanto isso, no quartel general da ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL, o Comandante procura aumentar o moral dos 

soldados, jovens prestes a entrar num ambiente desconhecido:

— Não podemos esquecer o poder que adquirimos depois 

que a antiga ONU perdeu sua credibilidade perante o mundo! 

— vocifera o Comandante da OM. — A guerra dos EUA contra 

o Afeganistão e Iraque no início do século certamente iniciaram 

esta crise! Mas suas ameaças ao projeto nuclear da Coréia do 
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Norte e a decisão unilateral de invadir o Irã foram a gota d’água! 

Os mais novos talvez não se recordem dos noticiários, mas a 

ONU teve que criar uma força militar própria, mais poderosa 

que qualquer membro individual que a compunha! Esta força, 

chamada de Organização Mundial, fez frente aos propósitos 

expansionistas dos EUA tornando-se o exército mais poderoso 

e avançado da Terra! Finalmente, em 2010, a própria OM 

decretou o fim da fabricação das armas de fogo, obrigando a 

si mesma e ao mundo a utilizar apenas as chamadas armas não 

letais!

— Armas menos letais, senhor! — observa um soldado raso.

— Por acaso você é um maldito ambientalista?! — vocifera o 

Comandante irado, fuzilando o soldado com seu olhar.

—N-não, senhor!

— Enfim! — continua o líder após se recompor. — Somos os 

precursores a usar essas porcarias, portanto temos treinamento 

apropriado para torná-las letais! E vamos fazê-lo! A Amazônia foi 

negociada de forma leal e a OM, a verdadeira Polícia do Mundo, 

entregará o território a seus novos e legítimos proprietários!
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REPORTAGEM:

Repórter da Rede Zigurate:

“A OM já enviou seu primeiro pelotão à Amazônia para 

assegurar a posse do território aos Estados Unidos! (depois 

se dirige ao Comandante da OM, através de uma tela de 

videoconferência) Um pelotão não é muito pouco para expulsar 

os invasores?!”

Comandante da OM:

“Não! Meus homens têm treinamento adequado no manuseio 

das nossas sofisticadas armas não letais, digo, menos letais!”

Repórter da Rede Zigurate:

“Quarenta por cento do contingente da OM é norte-

americano! Entrar em uma região desconhecida a vocês contra 

guerreiros idealistas não seria um segundo Iraque?!”

Comandante da OM:

“De forma alguma! O Iraque é coisa do passado! (pausa) Se 

me permite, vamos chutar alguns traseiros!”



70

Aldefran Melo

Ao fundo, os soldados da tropa gritam, exaltando a declaração 

de seu Comandante.

*

Preparando-se para impedir que a floresta seja usurpada 

pelos maiores capitalistas do mundo, os guerrilheiros marcham, 

entoando o hino inspirador:

As margens plácidas do Ipiranga

Ouviram o brado retumbante de um povo heroico!

E, nesse instante, o sol da liberdade

Brilhou no céu da pátria em raios fúlgidos!

Pokta! Pokta!

Brasil, um sonho intenso!

Se a imagem do Cruzeiro resplandece 

Em teu céu risonho e límpido,

Um raio vívido de esperança desce à Terra!

Pokta! Pokta! POKTA!

Gigante pela própria natureza,
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És belo, és forte, impávido colosso!

E o teu futuro espelha essa grandeza!

Terra adorada:

És mãe gentil dos filhos deste solo!

Teus risonhos lindos campos têm mais flores

Do que a terra mais garrida!

Pokta! POKTA! POKTA!

Mas se ergues a clava forte da justiça,

Verás que um filho teu não foge à luta!

Quem te adora, não teme a própria morte...”

POKTA! POKTA! POKTA!

Este ruído é produzido pelos arrojados helicópteros da OM, 

que sobrevoam a densa floresta em busca dos guerrilheiros. 

— Vire ali! — ordena subitamente o sargento ao piloto da 

aeronave que lidera a busca. — Os sensores de calor indicam uma 

pequena área ocupada mais ao sul!

O helicóptero mergulha abruptamente, dando um rasante 

sobre as copas das árvores. Não é possível contato visual, mas o 

sargento conclui que ali se encontra o acampamento inimigo.
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— Lancem as cargas elétricas na área equivalente à ocupação!

A ordem é cumprida e, logo após, os soldados descem 

através de cordas para cercar o perímetro. Ao chegar ao solo, 

ficam surpresos ao constatar que não há um guerrilheiro sequer 

ali. Na verdade, eles se deparam com vários animais de grande 

porte atordoados no chão. Bois e cavalos estrebucham devido às 

descargas elétricas recebidas. Quando os soldados percebem o 

engano, é tarde demais! Os guerrilheiros, que se encontravam mais 

ao largo, caem em cima deles como selvagens.

REPORTAGEM:

Repórter da Rede Zigurate:

“Ainda não temos notícias concretas, mas parece que a 

situação está um pouco mais difícil do que calcularam! O que 

houve lá?

Comandante da OM:

“Esta dificuldade era esperada! Os covardes usam explosivos 

e armas de fogo!”
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Repórter da Rede Zigurate:

“Nossos heróis enfrentam tempos difíceis!”

Repórter da Rede Neocristã:

“Mas que massacre! O pelotão da OM foi trucidado, graças 

à sua estupidez e arrogância! Ao que parece, os guerrilheiros 

usaram coletes de gás freon para se camuflar dos detectores de 

calor da OM! Como você explica esse fiasco?”

Comandante da OM:

“Esta é uma etapa de reconhecimento! De reconhecimento!”

Repórter da Rede Neocristã:

“Os inimigos são muito espertos! Eles roubaram as armas de 

fogo nos museus e as tornaram funcionais! Parece também que 

utilizaram os invólucros de batons para fabricar projéteis! Quanta 

engenhosidade!”

Transmissão Pirata de Joshua:

“Mandem mais vítimas! (declara o líder na penumbra).”
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Capítulo 7

REPORTAGEM:

Repórter da Rede Neocristã:

“Há seis meses a OM combate os guerrilheiros na Amazônia 

e o conflito parece que vai se estender muito além do esperado! 

A criatividade estratégica dos guerrilheiros é desconcertante! 

No último ataque, eles se uniram aos terríveis índios flecheiros, 

equipando suas flechas com explosivos e promovendo mais um 

massacre!”

*
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A construção que dá a impressão de perfurar os céus do 

Rio de Janeiro, segue o elegante estilo retilíneo que predomina 

no tecnológico ano de 2015. É gigantesca, mesmo para os 

padrões da década. Quatro estátuas babilônicas de metal 

endossam as quatro arestas da base da construção. Estamos 

falando do prédio da Rede Zigurate.

A altura das construções sempre foi símbolo de poder... 

e poucos são mais poderosos do que o homem que comanda 

este complexo. O poder contrasta com sua aparência grotesca. 

Gordo, enrugado pela velhice, preso a uma cadeira especial 

que serve de apoio a seu corpo incapacitado, Senor Marinho 

medita profundamente em sua vida. Fios e eletrodos emergem 

de sua cabeça, ligando-o à máquina móvel que lhe dá suporte 

vital e o conecta ao resto do mundo através da internet. Está 

perdido em seus planos quando percebe a luz do comunicador 

se acender.

Mas ignora o chamado.

Senor Marinho é uma mente brilhante aprisionada a um 

corpo torturado por anos de luta pela vida (o comunicador 

soa novamente). Mas todos se submetem a seus caprichos, 
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seja pela força ou subjugados pelo carisma incomum (outro 

toque).  Até o Presidente da OM é desprezado pelo poderoso 

empresário. Por puro desdém, ele demora a atender a chamada 

(mais um toque). Finalmente um zumbido eletrônico percorre 

seus neurônios e ele pressiona uma tecla. A tela holográfica 

acende à sua frente, revelando o rosto de um homem de seus 

setenta e poucos anos, parcialmente calvo e com uma barba 

bem aparada. O personagem é esbelto e bem elegante para a 

idade que tem.

— O que quer? — indaga desdenhoso.

— Precisamos de seus serviços mais uma vez! — responde 

o Presidente da OM.

— Claro que precisam! — afirma Senor Marinho com 

orgulho de si mesmo.— É sobre a crise na Amazônia? Já estão 

lá há seis meses, não é mesmo?

— A guerra está no fim! Apenas um contratempo! — afirma 

o Presidente da OM. — O que nos faz procurá-lo é algo muito 

mais delicado!

— O que tem a me oferecer desta vez?

— Trinta por cento de audiência no canal da OM!
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— Pouco! — responde Senor Marinho secamente.

— É o que estou autorizado a liberar! Sabe como é? 

Sempre existem peixes maiores!

— Muito bem! Diga qual é o plano e terei prazer em 

pensar a respeito!

— Creio que não haverá problema, Marinho! Se você 

dispuser de tecnologia, suas vantagens serão maiores do que 

poderia imaginar!

— Minha tecnologia pode qualquer coisa! — declara 

incisivo. — É ela que me mantém vivo! Meu poder não conhece 

limites, pois o que não posso produzir, eu compro!

REPORTAGEM:

Repórter da Rede Zigurate:

“Após dez meses de luta armada, os eco-guerrilheiros 

continuam resistindo. Mas o porta-voz da OM diz que a derrota 

desses terroristas é uma questão de dias! Porém, grafites 

espalhados pelo país demonstram a simpatia dos brasileiros 

pela causa dos criminosos rebeldes!
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Desaparecido há quinze dias o cantor Chipzinho, ídolo da 

música tecno-sertaneja! Os sequestradores finalmente contataram 

a família exigindo a quantia de cinco milhões de DEs em 

mercadorias não rastreáveis! A família se recusa a pagar, a não 

ser que obtenha um prova concreta de que o cantor esteja bem!”

Diante de um grandioso templo de linhas retas e modulares, 

os fãs de Chipzinho se aglomeram com faixas e cartazes contendo 

mensagens de esperança. Um correspondente de rua faz a 

cobertura.

Correspondente (emocionado):

“Desde o início do sequestro, os fãs se uniram em uma 

incansável vigília na frente do Templo Neocristão!”

Repórter da Rede Zigurate:

“Alguma expectativa sobre o fim da guerra?”

Comandante da OM (expressão severa):

“Sim! Irei pessoalmente ao campo de batalha! Aqueles 

facínoras não passam desta semana!”



80

Aldefran Melo



81

Gaia 2030, o futuro da Terra

Capítulo 8

POKTAPOKTAPOKTAPOKTAPOKTAPOKTAPOK-

TAPOKTAPOKTAPOKAPOKTAPOK!

Desta vez o Comandante da OM lidera pessoalmente 

a patrulha de helicópteros em busca dos guerrilheiros 

entrincheirados na mata. Na verdade, estava desconfortável 

enviando vez após outra, soldados acomodados às facilidades 

da tecnologia. Vítimas! A maioria dos jovens era inexperiente, 

pois com o domínio supremo da OM sobre o mundo e com as 

armas de fogo banidas, não havia batalhas difíceis de vencer. No 

entanto, lidavam agora com uma força incontrolável, feroz, de 

homens cheios de propósito e determinação. Os eco-terroristas 
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estavam dispostos a matar ou morrer pelo seu planeta, por Gaia, 

a Mãe Terra.

Liderados por um homem astuto, feroz e imprevisível, 

os guerrilheiros não respeitavam nenhum tratado de guerra, 

nenhum direito humano. Joshua II era o nêmesis perfeito para 

o Comandante. Este forjou seu caráter e liderança em combate 

nas batalhas antigas, em meio a explosões, sangue e membros 

decepados. Participou das investidas finais da OM contra os EUA 

para garantir a soberania da ONU, com ações que lhe renderam 

medalhas e o cargo de combatente mais alto na organização. Um 

homem de ação impedido de participar inicialmente da caça 

aos guerrilheiros, agora era justamente solicitado a combater os 

mesmos pessoalmente. Sim! Joshua tinha muitos simpatizantes, 

tornava-se um risco maior a cada batalha vencida. Portanto, a 

participação em pessoa do Comandante Supremo na guerra 

teria um caráter emblemático. Principalmente se fosse vitorioso.

Quanto ao resultado da guerrilha, até mesmo Joshua tinha 

consciência de que a vitória da OM sobre eles seria inevitável. A 

cada batalha travada, ficava mais difícil esconder suas posições. 

Qualquer programinha merda de computador era capaz de gerar 
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algoritmos para localizá-los, a partir de registros das evidências 

de luta. Porém, o verdadeiro propósito nunca foi vencer, mas 

resistir o maior tempo possível a fim de inspirar o país. Quem 

sabe até mesmo o planeta?

— Já se despediu de suas mulheres? —Joshua indaga a Rafael 

simplesmente para irritá-lo. — Acho que não passamos de hoje!

Rafael permanece calado, mas seu mentor percebe o novo 

brilho que ele tem no olhar. Constata, com orgulho, que o 

pupilo está disposto a morrer bravamente pela causa.

Do interior do helicóptero, o Comandante da OM faz uma 

última recomendação aos soldados:

— HOMENS! — brada com autoridade. — Não esqueçam de 

acionar o sistema de captura de movimento de seus uniformes! 

Agora... BOMBA NELES!

Os helicópteros fazem voos rasantes nas posições estimadas 

do inimigo, lançando explosivos sobre a floresta e matando 

indiscriminadamente. Esta batalha não pode ser perdida. 

Guerrilheiros, animais selvagens e indígenas perdem a vida em 

meio ao barulho ensurdecedor das explosões, e do caos que 

ameaça o frágil equilíbrio da floresta.
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As aeronaves iniciam um aterrorizante giro ao redor da 

clareira aberta pelos ataques, emitindo um som estridente criado 

exatamente com o fim de dispersar multidões. Além disso, 

complementando este horrível efeito psicológico, o Comandante 

vocifera no megafone frases ameaçadoras contra os inimigos abaixo:

— V COMBATERNO FUTURO ão morrer! Todos vocês 

vão morrer! Mataremos tudo o que se move neste local... e, após 

esquartejar seu líder, marcharemos com sua cabeça pela capital do 

país!

 Perturbado com a selvageria do ataque e dessas palavras, 

um soldado ousa questionar o Comandante: — a opinião pública 

não vai gostar nada disso!— ele diz em um misto de coragem e 

temor!

— Não importa! — responde secamente o Comandante! —

Não é o que vai aparecer na TV! Agora desçam, espalhem-se e 

eliminem sobreviventes!

No solo, Rafael está às portas da morte, vítima de uma 

enorme e pontiaguda lasca de madeira proveniente de uma árvore 

explodida. A estaca trespassou seu abdômen. Mesmo assim, 

continua a empunhar seu fuzil. Ele olha para o amigo Joshua com 
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admiração e pesar: — fizemos a nossa parte (pausa), não é mesmo?

— Fizemos sim, companheiro! — assente Joshua tristemente.

— Que preço eu paguei! Perdi minha doce esposa neste 

ataque! — continua. — Ela foi a melhor coisa que me aconteceu!

Abraçada a ele, morta, está a índia com a qual se uniu em 

matrimônio, nos termos inocentes e verdadeiros dos selvagens 

intocados pela civilização. Ao redor, os soldados da OM fazem 

sua busca implacável por sobreviventes. Mas não sem encontrar 

resistência. Dardos de choque, gases soníferos, espumas 

imobilizadoras e outros instrumentos menos letais são as armas de 

ponta atuais. Portanto, o som intermitente das armas de fogo é algo 

completamente surreal. Há muito não ocorria uma batalha dessa 

magnitude no planeta. 

Joshua também se encontra ferido, às margens do rio.  

Repentinamente, começa a gargalhar de forma histérica. Seu 

companheiro ergue com dificuldade a cabeça para fitá-lo com total 

estranheza.

— Q-que foi? — pergunta quase sem voz.

— Se fôssemos muçulmanos você ia se dar bem! — exclama 

Joshua. — Morrendo em batalha teria direito a cem virgens no 
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outro mundo! Cof! Cof!

— V-você ainda não entendeu! Não sou mais um Dom 

Juan! Eu era assim porque estava em busca da mulher ideal! 

Mas tenho que te agradecer, amigo! Graças a você, encontrei o 

que procurava... bem aqui neste fim de mundo!

Mal profere estas palavras, um pequeno grupo de soldados 

da OM surge por entre a mata atirando. Rafael pressiona o 

gatilho seis vezes e ainda consegue atingir dois inimigos. Mas 

os que vêm em seguida revidam o ataque, crivando seu corpo 

de balas. É o fim para ele. Joshua, que se encontrava um 

pouco mais atrás, descarrega o resto de seus projéteis nos três 

soldados da retaguarda, ferindo-os gravemente. Mas se expor 

tão deliberadamente assim o torna um alvo fácil e é inevitável 

que seja atingido. Uma bala atravessa seu ombro e outra se aloja 

entre as costelas.

Pouco a pouco o som dos disparos ao redor diminui. 

Para Joshua pode significar duas coisas: ou seus homens estão 

acabando de ser dizimados, ou é o silêncio da morte que se 

aproxima. Pois o mundo também começa a escurecer. Ele é 

tomado por uma paz infinita, uma sensação de plenitude como 
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há muito não sentia. Percebe que o fardo de proteger a Terra 

já não é mais dele. Cumpriu seu papel neste mundo. Portanto, 

não sente o mais remoto temor quando avista finalmente o 

Comandante da OM frente a frente.

— Deixem este aqui comigo! — grita o líder militar, 

ordenando aos soldados que continuem sua busca por mais 

guerrilheiros. — Você e você! — aponta para dois soldados 

novatos. — Cuidem dos nossos feridos!

Em seguida volta-se para o inimigo moribundo que se esvai 

em sangue.

Ao mesmo tempo, seus homens embrenham-se na mata, 

seguidos por um soldado especialmente designado para filmar 

o desfecho épico do confronto. Mesmo feridos pelos estilhaços 

das explosões, alguns guerrilheiros reagem bravamente ao 

ataque das forças da OM. Infelizmente não estão em sua melhor 

forma para fazer frente a homens igualmente bem treinados. 

Os soldados da OM usam tanto armas de fogo, quanto armas 

menos letais e, obviamente o câmera concentra suas filmagens 

nessas últimas.

Os homens da força da paz devem posar de heróis.
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A arma de espuma parece o item mais inofensivo do 

catálogo do exército da OM. Sua função original é simplesmente 

prender o inimigo ao chão. Consiste em um jato de espuma 

que pode chegar a quinze metros de distância, solidificando-se 

quase instantaneamente após ser disparado. Porém, os soldados 

da OM receberam instruções de como tornar esta arma letal. 

Lançada no rosto do inimigo, a espuma imediatamente endurece 

e obstrui as vias respiratórias, matando a vítima por asfixia.

Dardos elétricos regulados em potência máxima, também 

podem matar se direcionados ao coração; gás lacrimogêneo 

concentrado tem efeito sufocante; e a arma sônica provoca danos 

cerebrais se utilizada à “queima-roupa”! Estrategicamente, as 

armas de fogo são melhores devido aos danos que causam e a 

distância que atingem. Mas neste combate corpo a corpo contra 

um grupo reduzido de sobreviventes feridos, as ditas armas 

menos letais têm o mesmo impacto que as outras.

Enquanto isso...

— Então você é a famosa pedra nos nossos coturnos? — 

exclama o Comandante, agachando-se para ficar cara a cara 

com o homem ferido ao chão. — Não parece tão perigoso agora!
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— Vá pro Inferno! — vocifera Joshua com ódio.

— Não! Você vai pro Inferno! — responde o Comandante da 

OM, enquanto retira sua pistola do coldre e encosta o cano na 

têmpora esquerda de Joshua. — E vai ser agora!

— Vamos! Pode me matar! Voltarei ao seio da Mãe Terra e 

outros me substituirão!

— Como quiser! — exclama o Comandante, pronto para 

apertar o gatilho.

Neste momento, seu comunicador soa e a imagem do 

Presidente da OM invade sua retina.

— Você sabe que precisamos dele vivo! — declara o Presidente 

da OM em tom autoritário. — Ordens superiores!

— Ao diabo com as ordens superiores! — rosna o Comandante 

cheio de ira. — Ele vai pagar pelo que fez aos meus  homens.

ZZZZZZZZZZXKKTPTLKKKKKKKKKKRRRRR!

Ao tentar efetuar o disparo, um som infernal invade a mente 

do Comandante, fazendo-o urrar de dor. Filetes de sangue 

escorrem pelo seu nariz e ouvidos.

— O chip que todo soldado tem implantado no cérebro 

inibe sua vontade de contrariar as diretrizes superiores! Caso não 
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obedeça, destruo sua mente!

Aproveitando-se da distração, Joshua se lança nas águas 

turbulentas de um afluente do Amazonas, sendo arrastado 

rapidamente pela correnteza. 

— O que aconteceu? — indaga o Presidente ao ouvir o som 

de um corpo caindo na água.

— O desgraçado pulou no rio!

— Você não sabe jogar! — exclama exasperado o Presidente 

da OM. — Precisamos de um oponente de valor para combater 

no futuro! Para o seu bem, reze para que o infeliz não tenha 

morrido afogado!
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Capítulo 9

Em seu escritório com janelas voltadas para o oeste, Senor 

Marinho tem uma visão privilegiada do por do sol. Mas a 

beleza natural do Rio de janeiro não lhe impressiona, pois ele 

só se importa com seus projetos particulares. A satisfação que 

consegue a partir do sucesso é o que impulsiona suas ações. Ao 

assistir a reportagem bombástica de sua emissora, ele exibe um 

sorriso sarcástico. 

— Gostei tanto de negociar com vocês — ele declara a 

alguém do outro lado da linha —, que vou lhes dar um bônus 

adicional!
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REPORTAGEM (AO VIVO):

Repórter da Rede Zigurate:

“Desde cedo, estamos transmitindo ao vivo as incríveis 

imagens do combate que se desenrola na Amazônia! Isto é 

possível graças às câmeras instaladas nos capacetes dos soldados 

da OM e a um correspondente de guerra especial!”

Correspondente de Guerra:

“Como podem ver, os covardes guerrilheiros se valem de 

armas de fogo, enquanto a valorosa força da paz utiliza somente 

armas menos letais!”

As imagens caleidoscópicas exibidas pela emissora, 

mostram os combatentes da OM agindo bravamente contra 

os eco-terroristas. Até mesmo as armas de fogo que utilizaram 

em combate, desapareceram das filmagens. Por algum recurso 

inexplicável, toda a ação foi adulterada a ponto de mostrar boa 

quantidade de guerrilheiros fugindo covardemente, quando tal 

não aconteceu.
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Repórter da Rede Zigurate:

“Acabei de falar com o Comandante da OM e ele declarou 

que o inimigo se rendeu! Infelizmente o líder do movimento 

não foi encontrado!”

Comandante da OM:

“A guerrilha foi desmantelada! Neste momento, estamos 

destruindo todas as armas letais encontradas, para que jamais 

possam ser usadas novamente por inimigos da paz! Nossa 

prioridade agora é capturar o líder foragido!”

Atrás do Comandante, a imagem mostra um rolo 

compressor passando por cima de centenas de armas de fogo, 

inutilizando-as.

Repórter da Rede Zigurate:

“Obrigado pelas informações e parabéns, Comandante! 

(mudança de câmera) E finalmente foi encontrado o local onde 

Chipzinho estava cativo!”
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A tela ao fundo focaliza a família de Chipzinho dando 

entrevista a um correspondente.

Esposa de Chipzinho (emocionada):

“Fomos orientados pela polícia a manter sigilo sobre as 

investigações! Enquanto isso, os federais conseguiram rastrear 

meu marido através do chip implantado em seu cérebro! Ele 

emitiu um comando mental codificado que denunciou sua 

localização!”

Repórter da Rede Zigurate:

“Nas imagens liberadas podemos ver a polícia invadindo 

o cativeiro e prendendo os sequestradores! Surpreendidos, 

os bandidos nem sequer esboçaram reação! Chipzinho estava 

amarrado em um quarto nos fundos da casa! Ao ser resgatado, 

mostrou-se grato à polícia e à tecnologia que o salvaram!”

Chipzinho (chorando):

“Bendito chip! BENDITO CHIP!”
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Repórter da Rede Zigurate:

“Aliás, de quatro meses para cá, o mundo tem sofrido com 

uma onda de sequestros generalizados! Algumas vítimas tiveram 

sorte! Outras...”

A tela ao fundo mostra a imagem do familiar que teve um 

parente perdido em sequestro.

Familiar (chorando desesperadamente):

“Ele não tinha o chip! ELE NÃO TINHA O CHIP!”

Repórter da Rede Zigurate:

“Aqui no Brasil, após o resgate bem sucedido do astro da 

música tecno-sertaneja, as pessoas estão indo espontaneamente 

se submeter ao implante do chip! Vários órgãos do Governo 

já se mobilizaram para atender à demanda! A melhor parte: o 

implante é gratuito!

Tecnologia: após anos de pesquisa durante os quais os cientistas 

tentaram fazer com que os átomos computassem para nós, finalmente 

a gigante MicroHard lança no mercado o primeiro computador 

quântico funcional! Como alguns ainda devem se lembrar, em 2002 a 
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MicroData foi obrigada a se dividir em partes menores sob acusação 

de monopólio! A empresa então se dividiu em três ramos distintos: 

robótica, softwares e hardwares! O decorrer do tempo mostrou ao 

mundo um resultado inusitado; a empresa original deu origem a 

três outras gigantes, que também passaram a dominar o mercado 

mundial! MicroHard, a que mais se expandiu, é dirigida por William 

Windows! Neste momento ele falará diretamente conosco de Nova 

Iorque através de holoconferência... senhor Windows?”

Windows:

“Em primeiro lugar, deixemos a modéstia de lado! Na década 

de 1980 fui visionário o suficiente para perceber que o futuro da 

informática estava na produção de softwares e não no corpo físico da 

máquina! Eu não estava enganado! Os tempos, porém, são outros! 

Os softwares chegaram a um limite! Este limite é imposto pela 

falta de sofisticação dos hardwares disponíveis atualmente! Por isso 

seu mercado está estagnado! A nova década aposta em hardwares 

mais poderosos, novas máquinas que permitam processamento 

de informações em alta velocidade! Hardware é o futuro... e o 

processador quântico representa este futuro!”
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Repórter da Rede Zigurate:

“Fale-nos um pouquinho sobre este computador quântico! 

Quais suas vantagens sobre os convencionais?”

Windows:

“Seu funcionamento é mais eficiente! Acontece que a 

mecânica quântica...”

Repórter da Rede Zigurate (interrompendo Windows):

“Por favor, não seja muito técnico!”

Windows:

“Claro! A mecânica quântica é bastante estranha aos 

olhos do leigo! Em nível menor que o dos átomos, os elétrons 

não precisam estar apenas em um lugar ao mesmo tempo! 

Essa característica permite o processamento de informações 

simultaneamente! Já os computadores convencionais, embora 

extremamente velozes, processam uma informação por vez! 

(pausa)
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Estou sendo muito técnico? (pausa)

Uma máquina de computar convencional trabalha da 

seguinte maneira: quando não há corrente elétrica, o bit equivale 

a zero; quando há, equivale a um...”

Devido ao discurso tecnicista, monótono e demorado de 

Windows, o contrarregra faz um sinal para a repórter de que o 

tempo está acabando.

Windows:

“O computador quântico, ao contrário, pode representar o 

zero e o um ao mesmo tempo!”

O contrarregra faz novo sinal de tempo esgotado para a 

repórter.

Windows:

“Trabalhando em escala subatômica, esta nova forma de 

lidar com as informações nos fornecerá demonstrações diretas da 

capacidade de processamento das pequenas partes do Universo!”
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Repórter da Rede Zigurate:

“S-senhor Windows...”

Windows (batendo na própria cabeça na tentativa de se fazer calar):

“Porque podemos comparar o funcionamento desses 

computadores ao funcionamento do próprio Universo!”

Contrarregra (desesperado):

“CORTEM O ÁUDIO! Estamos perdendo audiência!”

Windows (enquanto o som de sua voz começa a diminuir):

“O hardware, por exemplo, são as leis da física! Já os softwares são 

os estados das partículas!”

Windows continua a gesticular com a boca, enquanto arranca os 

próprios cabelos, mas não emite nenhum som. Uma nova reportagem 

cobre sua fala e imagem.

Repórter da Rede Zigurate:

“O grupo Holodrums virá se apresentar no Rio de Janeiro! Não 

percam!” 
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Capítulo 10

No interior de um dos escritórios de luxo da MicroHard, 

William Windows encontra-se muito deprimido. Sempre esteve 

à frente das inovações tecnológicas, nunca perdeu uma guerra 

contra os concorrentes, e é considerado um deus da Era Digital. 

Mas ultimamente algo vem atrapalhando seus negócios. Para 

alguém que não está familiarizado com o fracasso, a lembrança da 

última entrevista tem lhe causado extrema exasperação. Windows 

respira fundo e aciona um dispositivo de holoconferência, a fim de 

conversar com seu amigo, também relações públicas da empresa:

— Fala, Bill! — atende prontamente o amigo à solicitação de 

Windows.
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— Deve ter visto o fiasco! Mais um episódio de mau 

funcionamento do chip! Não consegui acessar linguagem leiga 

quando solicitado!

— No meu entender, as pessoas precisam aprender um 

pouco sobre tecnologia também! Os ingratos só pensam em usar 

programas e equipamentos sofisticados, mas desprezam os nerds!

— Pois é! — concorda Windows com pesar. — A audiência 

da emissora despencou no momento da minha explanação sobre 

o PC Quântico!

— Ora, a entrevista não foi tão ruim assim! — diz o relações 

públicas tentando consolar o amigo. — As pessoas é que são 

ignorantes!

— Não foi tão ruim assim?! — vocifera Windows irritado. 

— Cortaram meu áudio! Colocaram propaganda sobre a 

apresentação de um grupo afro em meu lugar! O que poderia ser 

pior?! 

— É, chefe! Para um fato desses realmente não há consolo!

Enquanto isso, um usuário de mentalgame programou seu 

aparelho para indução de sexo virtual. Ele está sentado na cadeira 

e assiste a uma bela mulher realizando uma dança erótica ao 
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redor de um tubo cromado. A linda visão faz com que seu corpo 

seja tomado por um êxtase indescritível.  Os movimentos dela são 

curvilíneos, sensuais. E seu corpo, apesar de não aparentar ser 

malhado em academia, causa ainda mais atração pela suavidade 

natural. Sua pele é macia e aveludada, assim como sua boca 

carnuda e morna, que lhe roça os lábios levemente.

A mulher, diante da respiração ofegante do homem, despe-

se lentamente ao som de uma música, provocando ainda mais 

tesão no usuário. Finalmente, completamente nua, senta em seu 

colo para ser penetrada. Enquanto o brilho de uma lua falsa emite 

a claridade fria através da janela do quarto, os dois se entregam 

ao desejo.

— Estou gozando! ESTOU GOZANDO! — grita o homem 

em êxtase, alguns segundos depois.

— Eu também, meu amor! EU TAMBÉM! — grita a mulher. 

Porém, não é da sua boca que estas palavras são proferidas. 

Inexplicavelmente o belo semblante foi convertido no rosto de 

um garoto negro de seus treze anos. — Você é demais! — sussurra 

ironicamente o garoto, agora utilizando seu próprio timbre de 

voz.
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— AAAHHHHHHH! — grita o usuário horrorizado, 

rompendo abruptamente a conexão mental.

 

REPORTAGEM:

Controle de Qualidade do Windows (abordando um 

transeunte na rua):

“O que o senhor acha dos novos consoles de realidade 

virtual da MicroHard?”

Usuário:

“O sistema é bom, senhora! Principalmente pra fazer sexo!”

Controle de Qualidade do Windows:

“Você não precisava dizer isso, senhor!”

Usuário:

“Agora já disse! Da próxima vez que acessar o programa, 

vou imaginar a senhora! És um broto, sabia?”
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 Controle de Qualidade do Windows:

“(C-aham) Mas o que achou do desempenho?”

Usuário:

“O sistema é bom! Mas de vez em quando aparecem três 

crianças negras na interface, fazendo gracinhas e destruindo 

arquivos executáveis!”

Ao ouvir isso, um preocupado William Windows cobra 

uma solução aos seus técnicos:

— O sistema ainda é atual para ser acessado por hackers! 

Deve ser um bug! Quero todas as subsidiárias trabalhando neste 

problema!

REPORTAGEM:

Repórter da Rede Zigurate:

“Um mês depois de ser resgatado ileso de um sequestro, 

Chipzinho, ainda muito abalado, concedeu-nos algumas 

palavrinhas!”
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Chipzinho (chorando emocionado):

“Bendito chip! BENDITO CHIP!”

Repórter da Rede Zigurate:

“O Censo Mundial declarou que noventa por cento do 

planeta submeteu-se ao implante do chip neural! Graças à 

propaganda massiva e suas inúmeras vantagens comprovadas, até 

os mais ferrenhos críticos aderiram ao implante!”

Saddam (em um outdoor de LED animado):

“Eu também implantei o chip neural! É totalmente seguro!”

Osama (no mesmo outdoor, exibindo sua barba grande e branca):

“E você só é rastreado se quiser!”

Garoto (apontando para o outdoor de LED):

“Mãe! Aquele homem é Papai Noel?!”
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Repórter da Rede Zigurate:

“Mediante o pagamento de uma pequena taxa extra, a classe 

média tem optado pelo chip turbinado! Este upgrade permite 

conexões mais rápidas entre os neurônios, maximizando o 

raciocínio!”

Senor Marinho:

“Ideal para grandes empresários!”
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Capítulo 11

É sábado à noite. Na entrada de um luxuoso restaurante, 

Lúcio é subitamente abordado por um segurança, ao passar pela 

porta de vidro automática. O homem coloca a mão em seu peito 

com firmeza, obstruindo a passagem. Logo atrás dele, Heitor vem 

em seu auxílio contra a truculência do funcionário.

— Q - qual o problema?! — indaga Lúcio, gaguejando devido 

à aparente embriaguez. — Tira a mão do meu peito!

— É! Qual o problema? — ressalta Heitor, encarando o 

segurança. Ele sabe que o amigo perdeu a linha de tanto beber 

e se encontra muito mal vestido. Mas o defende assim mesmo.
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— As roupas deste homem não são apropriadas ao ambiente! 

— explica o porteiro.  — Parece um mendigo!

— Acha que não tenho DE pra gastar aqui? — desafia Lúcio. 

Em seguida tira seu cartão do bolso e o esfrega na cara do homem. 

Uma quantia enorme de valores aparece no micropainel do cartão, 

projetando uma tela holográfica, que pisca de forma errática no ar.

— Onde roubou este cartão?! — pergunta o segurança num 

misto de espanto e cobiça.

— É meu, otário! — responde Lúcio. — Em seguida digita 

sua senha, transferindo quinhentos créditos para o cartão do seu 

agressor.

Mediante este “pequeno” suborno, o homem permite que os 

dois amigos entrem no restaurante.

— Graças a Deus! — suspira Heitor, após alcançar a escada 

rolante que conduz aos andares superiores do restaurante.— Aquele 

cara dava dois de nós!

— Deus nada tem a ver com isso, Heitor!

— Não vamos discutir religião agora, Lúcio!

No andar de cima, Dafne diverte-se com uns amigos: três 

mulheres e dois homens. Precisa muito de companhia, pois 
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ultimamente tem percebido um distanciamento maior de seu 

esposo. 

— Lúcio olha para as pessoas como se estas fossem 

coisas! — ela pensa! — Está cada vez mais indiferente aos 

acontecimentos, parecendo extrair prazer apenas dos jogos 

intelectuais!

— Onde está seu marido? — pergunta Patty, a mais novinha, 

num tom malicioso.

— Falei para não vir mais! — responde Dafne irritada. — 

Pelo tom de voz no comunicador, ele já parecia muito bêbado!

— Ouvi dizer que ele é um gênio! É verdade?! — pergunta 

Débora, a casada, expressando certa reverência, como se 

tivesse medo de estar falando bobagem.

— Não existem mais gênios! — responde o cara mais novo. 

— A tecnologia chegou ao ápice! O último gênio que existiu 

foi o William Windows! Mesmo assim, anda fazendo besteira 

ultimamente!

— Discordo de você! — retruca Cristiano, o marido de 

Débora, enquanto acaricia a volumosa pança.— Genialidade não 

é necessariamente dominar a tecnologia! Veja o Senor Marinho! 
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Ele já dominava as audiências apenas com seu carisma! Mais um 

chope, garçom! — solicita logo em seguida.

— NÃO! Eu não acredito que Moisés abriu o mar, que 

Sansão derrubou um templo com as próprias mãos, nem que 

Jesus ressuscitou! — espragueja Lúcio em voz alta, no momento 

em que a escada rolante o conduz ao próximo andar. Todos os 

olhares se voltam para a dupla que segue em direção à mesa de 

Dafne.

— É esse o gênio? — ironiza Isabel, uma solteirona com idade 

intermediária entre Patty e Débora. — Não parece tão inteligente!

— Senhoras e senhores! — declara Dafne com ironia para 

disfarçar a vergonha. — Eis o meu marido!

— Oi, pessoal! — exclama Lúcio a todos os presentes. Em 

seguida, senta-se ao lado de Dafne, quase caindo por cima dela.

— Tentei impedi-lo, mas ele quis vir assim mesmo! — explica 

Heitor a Dafne.

— Seu estado é caótico! — sussurra Dafne entre os dentes, 

aproximando-se do ouvido de Lúcio.

— Tudo parece caótico! — responde Lúcio. — Mas há um 

elemento de ordem por trás do aparente caos! 
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— Não esquenta, Dafne! — exclama o cara mais novo. — 

Isto pode ser divertido!

*

O cenário composto por pinheiros, penhascos, rochedos 

e neve é extremamente fantástico e realístico. Quase dá para 

sentir o vento gélido cortando a pele, mesmo sob as pesadas 

roupas de frio. William Windows realmente se esmerou 

nesta nova versão de Ultimate Snowboard. O tutorial do jogo 

apresenta uma versão etérea do avatar descendo a trilha, para 

que o jogador possa conhecer o percurso ao segui-lo. Mas 

sua própria performance fica gravada e, conforme o usuário 

melhora seu desempenho, pode servir de exemplo a si mesmo. 

Édipo tem quebrado seu recorde sistematicamente. 

Ajustando as manobras a partir de cada descida no penhasco, 

ele maximiza os resultados, quando economiza preciosos 

décimos de segundos. Está virando profissional. Nos últimos 
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meses, devido às constantes brigas entre seu pai e sua mãe, 

permanece a maior parte do tempo plugado no mentalgame. 

Neste momento encontra-se sozinho no apartamento de luxo.

*

De volta ao restaurante, Lúcio já se tornou o centro das 

atenções. Através de exemplos corriqueiros, que ele chama de 

parábolas, tenta convencer o grupo a aceitar seu modo de pensar. 

Heitor, tendo cumprido seu papel, já não se encontra mais ali.

— Temos que esperar o pior das pessoas! — diz abruptamente, 

após alguns segundos de introspecção. — É a regra principal desta 

matemática!

— Como assim?! — pergunta Isabel espantada.

— O gordinho aí! — exclama Lúcio apontando para Cristiano. 

— Observem quanta comida já pediu! No fundo ele sabe que o 

prejuízo vai ser distribuído pelos demais colegas na hora de pagar 

a conta! Para não ficar atrás, o cara novo, por sua vez, começou 
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a pedir tudo quanto é tipo de bebida cara! E as mulheres... 

interrompam-me se estou mentindo... estão experimentando 

vários licores exóticos, algo que não fariam se estivessem a 

consumir sozinhas!

— Chega, Lúcio! — declara Dafne transtornada. — Está sendo 

grosseiro com meus amigos!

— Não! Não mesmo! Estou sendo realista! Perceberão que 

nesta relação todos sairão prejudicados ao final! Tendo o pior das 

pessoas como um dado irrefutável, é fácil resolver as incógnitas!

— Que horror! — exclama Patty contrariada.

— Não se preocupem! — refuta Lúcio com ares de 

importância. — Hoje serei o Salvador! Pagarei a conta de todos 

vocês!

— Se é assim... — assente Cristiano, pedindo um prato de 

lagosta ao garçom. — Vamos debater mais essas ideias!

— Gente! — declara Dafne ao mesmo tempo em que se 

levanta. — Já que gostaram tanto assim do meu marido, fiquem 

com ele! Estou indo embora!

Em seu carro estacionado próximo à calçada, Heitor ouve uma 

melodia triste e romântica. Ele avista Dafne saindo apressadamente 
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do restaurante, o olhar decepcionado fixo no chão.

— DAFNE! — ele grita, esticando o pescoço na direção da 

janela.

— Q-quem?! — indaga espantada.

— Eu! Heitor! — responde com um sorriso amigável. — Sabia 

que um de vocês dois precisariam de minha ajuda hoje! Eu te levo 

em casa!

Enquanto isso, Isabel parece insinuar-se para Lúcio. Ele 

lhe parece bem mais atraente agora do que à primeira vista. Mas 

qual o fator de atração? Seu dinheiro ou o intelecto privilegiado? 

Ninguém pode responder.

— Sabe?! — ela fala para Lúcio. — Eu sou mãe solteira e dou 

um duro danado para criar minhas filhas!

— Imagino como é! — ele interrompe, enquanto fita a mulher 

de soslaio.

— Mas não é pela questão financeira! Elas me deixam louca 

disputando minha atenção e constantemente me acusam de dar 

mais coisas a uma do que à outra! Está muito difícil educá-las! 

Então, senhor sabe tudo... sua matemática teria alguma aplicação 

viável nesta relação?
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Lúcio estufa o peito e dá um sorrisinho de triunfo, pois 

realmente tem uma de suas “parábolas” para a questão.

— Vou exemplificar com uma situação concreta que pode vir 

a ocorrer entre você e suas filhas! — explica Lúcio pausadamente. 

— Digamos que você tenha que dividir um bolo em dois pedaços 

iguais para as meninas! Por mais justa que tente ser, uma sempre 

vai lhe acusar de ter dado o pedaço maior à outra!

— Ei! Isso realmente pode acontecer! — concorda Isabel 

empolgada. — Mas qual seria a solução?

— Ora! É só pedir para uma delas cortar o bolo e deixar a 

cargo da outra escolher um dos pedaços para si! Quem cortá-lo, 

não vai querer dividir de forma desigual; pois tem consciência de 

que a outra obviamente vai escolher o pedaço maior!

*

O carro de Heitor percorre a pista sinuosa e escarpada, 

rompendo o som do vento e das ondas do mar batendo nas 

pedras abaixo. A voz de Dafne, apesar de chorosa, forma uma 
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linda sinfonia com os outros elementos da noite! Uma sinfonia 

agridoce.

— Não sei mais o que fazer, Heitor! — ela desabafa. — Ele 

está insuportável!

Heitor gira a cabeça para fitá-la com um ar de compaixão.

— Como se não bastasse, eu o flagrei fazendo sexo através do 

computador! 

— Entendo!

— Estava utilizando aqueles programas indutores de orgasmo! 

Sabe, né? Devia ter uma vagabunda do outro lado da conexão!

— Sei! Mas não deve se desesperar!

— Você diz isso porque é neocristão! Tem algo a se apegar!

— Sim! Mas também sou humano!

— Desculpe, amigo! Estou nervosa demais, carente demais!

— Tudo bem! Até que você tem razão! A fé me ajuda a 

superar muitos obstáculos e me dá forças contra as tentações!

— Acredita mesmo nessa coisa toda de que fé é poder, 

Heitor?

— Evito pensar que além da nossa morte, reste apenas o 

vazio! Sinto um frio na barriga só em pensar!



120

Aldefran Melo

Repentinamente Dafne pega na mão direita de Heitor, 

soltando-a do volante por alguns instantes, a fim de examiná-la de 

todos os ângulos.

— Você não tem as marcas! — ela conclui decepcionada.

Dafne se refere aos estigmas de Jesus Cristo, marcas das 

feridas que foram impostas ao filho de Deus durante seu flagelo 

e crucificação. De acordo com os neocristãos, tais ferimentos 

surgem espontaneamente em algumas pessoas com a fé muito 

sólida. 

— Não! — responde Heitor. — Nem todos atingem o nível 

em que aparecem os estigmas de Nosso Senhor! Só aqueles em 

perfeita comunhão com seus ensinamentos!

— Conhece algum estigmatizado?

— Não!

— Então... — Dafne faz uma pausa deliberada, na intenção de 

que Heitor conclua seu raciocínio.

— Se eu precisasse de provas não seria fé!

Neste momento, Heitor estaciona o carro no alto de uma 

colina e ambos saem do veículo.

— Que lugar lindo! — exclama Dafne encantada.
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— Aqui é meu lugar especial! Além disso, trouxe você aqui 

para que demore a chegar em casa e tenha tempo de se acalmar!

O refúgio de Heitor parece realmente deslumbrante. Do alto, 

pode-se ver as luzes da cidade fervilhando, tremeluzindo tais quais 

vagalumes. A população cresceu assustadoramente nos últimos 

anos, ocupando espaços outrora reservados à flora e fauna. Poucas 

coisas são naturais. A beleza que o casal testemunha, na verdade 

é ilusória, fruto da distância que camufla o caos urbano. Na vã 

tentativa de sufocar a violência e o crime, tudo é vigiado. Como 

golfinhos flutuantes, dezenas de dirigíveis fazem sua patrulha 

noturna, no ir e vir monótono de seus olhos voltados para o chão.

Fitando o parco brilho das estrelas no céu embaçado pela 

poluição, Heitor retira uma carteira de maconha de seu bolso e 

oferece um cigarro à Dafne.

— Aceita um Bob Marley? — ele pergunta estendendo a mão 

em direção à bela mulher.

— Não, obrigada! Só fumo Gabeira!

Mediante a recusa, Heitor acende o seu, dá uma puxada forte 

na fumaça, prende por uns instantes e, com uma expressão de 

prazer, libera tudo no ar da noite.
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*

— Vamos fechar, senhor! — exclama o garçom, despertando 

Lúcio de um sono profundo. Desorientado, ele olha ao redor e 

percebe que os “amigos” de Dafne foram embora. Nas outras 

mesas, alguns gatos pingados fecham suas contas, preparando-se 

para sair do recinto.

— Devemos esperar o pior das pessoas! — Lúcio pensa 

enquanto paga o exorbitante valor da conta. — Esta é a primeira 

regra desta matemática! — Em seguida, faz uma chamada através 

do comunicador solicitando um taxi.

*

São três horas da madrugada. Em frente à portaria do seu 

prédio, Dafne salta do carro de Heitor antes que a conversa 

entre os dois tivesse sido concluída. Em seguida, ela se volta para 

agradecê-lo. Porém o amigo a interrompe.
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— Você me dizia que Lúcio comprou algo extremamente caro 

esta semana! — afirma Heitor. — Fiquei curioso! Posso saber o que 

foi?

— Ah! Claro, claro! Não tem importância alguma, mas você não 

vai acreditar!

— O que?!

— Ele comprou um quadro! Um maldito quadro que não se 

cansa de olhar durante horas!

— Isso é esquisito até mesmo para ele!

— É verdade! — Dafne exclama, enquanto se inclina apoiando 

as mãos na lateral do carro. — Obrigada pela noite! Não sei o que 

seria de mim... digo, de nós... sem você!

— Isso não foi nada! Agora vai cuidar de seu marido! Ele precisa 

de você! Gênios só são compreendidos depois de mortos! 

Dafne se inclina ainda mais e beija o rosto de Heitor. — Você é 

demais! — ela diz ao se afastar! — Obrigada novamente!

— Ah! — exclama Heitor meio desconcertado com o elogio. — 

Pega leve com ele!

— Tchau!

— Tchau! Amigo é pra essas coisas!
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No interior do apartamento, Lúcio está em pé, fitando uma 

pintura de aproximadamente quatro metros de comprimento por 

dois de altura. A obra é composta por inúmeras manchas de tinta, 

aparentemente jogada ao acaso sobre a superfície do quadro. A 

pintura está na parede, mas dá para perceber que as diversas cores 

foram lançadas sobre ela, quando a mesma encontrava-se no chão. 

Trata-se de um original de Pollock, famoso pintor abstracionista 

do século XX.

Lúcio parece examinar minuciosamente cada detalhe, cada 

mancha, como se decifrasse um enigma. Tal é sua concentração 

que dá a impressão de estar em transe. Neste momento Dafne 

entra na sala e, ao vê-lo naquele estado, seu ânimo se esvai por 

completo.

— Eu tento pegar leve com ele! — ela pensa. — Mas não consigo!

Em seguida, joga sua bolsa com irritação no sofá, aproxima-se 

do marido e exclama: — ainda olhando para esta porcaria?

Mais ao canto, alheio ao início de uma discussão, Édipo 

continua fechado em seu próprio mundo, imerso no mentalgame. 

Plugado no Ultimate Snowboard, seu avatar agora se encontra 

bem à frente dos vultos de seus antecessores outrora vitoriosos.
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Capítulo 12

REPORTAGEM:

Repórter da Rede Zigurate: 

“Bom dia, Rio! O líder da Frente de libertação da Terra (FLT) 

entregou-se espontaneamente à polícia brasileira agora há pouco! 

Isso é uma ótima notícia, já que as autoridades temiam que ele 

tivesse cruzado a fronteira para a Venezuela ou Colômbia! Após 

o julgamento, que certamente o condenará, Joshua II deverá ser 

transferido à prisão de segurança máxima Bangu 5, na zona oeste 

do Rio de Janeiro! Por que o Governo do Rio de Janeiro aceitou 

o fardo de confinar este perigoso terrorista, senhor diretor?”
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Diretor do Presídio:

“Apesar de seus crimes terem ocorrido na Amazônia, 

nossa penitenciária é a mais segura do país! O sistema é todo 

informatizado, o que impossibilita um resgate por parte do 

seu grupo de comparsas! Além disso, nossa tecnologia de 

supercondutores utiliza poderosos eletroímãs para que a estrutura 

possa flutuar! É tão eficiente que já se estuda sua utilização na 

construção de hovercrafts em massa! Erguendo-se cinquenta 

metros acima do solo, é impossível alguém escapar por túneis 

sem cair no vazio!”

Uma tela ao fundo, exibe a imagem de Joshua a fitar o nada, 

completamente apático. Enquanto é conduzido à cela provisória, sua 

mente volta ao passado. Ele recorda a ira que sentiu ao ver-se acuado 

pelo Comandante da OM na Amazônia. Estava cheio de dor, mas 

não perdeu a coragem em nenhum momento, nem quando o 

inimigo encostou o cano gelado da pistola em sua cabeça.

— Vamos! Pode me matar! — Joshua ouve a si mesmo 

exclamar. —Voltarei ao seio da Mãe Terra e outros me substituirão!

— Como quiser! — agora é a voz do Comandante, pronto 

para apertar o gatilho.
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Neste momento, o comunicador soou e o moribundo 

percebeu que alguém dava ordens ao seu inimigo, mas não 

conseguiu discernir quais eram essas ordens. Percebeu apenas 

que o Comandante não gostou nem um pouco. Ele rosnou cheio 

de ira:

— Ao diabo com as ordens superiores! Ele vai pagar pelo que 

fez aos meus homens!

S H J T Y I U H Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z X K K -

TPTLKKKKKKKKKKRRRRR!

Um barulho ensurdecedor emanou do capacete do 

Comandante, tão alto que o próprio Joshua ouviu. O som 

infernal foi seguido por um urro de dor, enquanto o homem se 

debatia com as mãos na cabeça. Era sua chance. Aproveitando-

se da distração, Joshua rolou para o lado e se lançou nas águas 

turbulentas de um afluente do rio Amazonas, sendo arrastado 

rapidamente pela correnteza. O mundo tornou-se escuro, gélido 

e a noção de tempo foi perdida.

Quando acordou, estava dentro de uma oca, e a primeira 

coisa que viu, foi o semblante de um velho índio a fitá-lo com 
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interesse. O ancião estava curvado sobre ele, acocorado tão 

confortavelmente próximo, que dava a impressão de estar ali há 

horas. Além disso, o velho estava a passar um unguento de fedor 

insuportável em seus ferimentos, tolerável apenas pela sensação 

anestésica que provocava nas lesões mais profundas.

— O-obrigado! — exclamou Joshua com reverência. Mas não 

foi compreendido.

— Beba isto! — ordenou o pajé sem ser compreendido 

também. — É Ayshuasca! — e lhe estendeu sua cumbuca cheia 

de um misterioso chá. — Isto vai romper todas as barreiras de 

comunicação entre nós!

O pajé ergueu um pouco a cabeça de Joshua com uma 

das mãos; e com a outra deu-lhe de beber. Em seguida ingeriu, 

ele mesmo, o restante do chá.  Joshua sentiu-se entorpecido 

e imediatamente o espaço da oca foi inundado com brumas 

multicolores. Não sentia mais seu corpo. O aroma da fumaça era 

agradável, natural, como se a própria natureza se fundisse às suas 

mentes.

Pouco a pouco, uma paisagem foi se formando através da 

névoa que se dissipava. Mas não parecia terrena. As árvores e os 
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animais que ali habitavam tinham auras cintilantes ao seu redor. 

O ar era extraordinariamente puro e o solo em que pisavam tinha 

uma suavidade incomum. Estavam dentro da Terra! Não! Tudo 

era mais profundo! Estavam com o Espírito da Terra!

— Sinto uma força em você que transcende a do homem 

comum! — disse o pajé, agora sendo compreendido. — Tens um 

propósito para o mundo que beira a divindade!

Joshua sorriu-lhe com ternura e palavras eram desnecessárias 

para demonstrar sua gratidão. Os dois se olharam fixamente e aos 

poucos o ancião desvaneceu diante do guerreiro.

— A jornada é apenas sua! — disse o índio antes de desaparecer 

por completo.

Claramente Joshua encontrava-se em outro plano de existência. 

“Era merecedor de tal honra?”, ele pensou por um instante. Havia 

matado tantos homens. Homens que, apesar do caráter, também 

eram filhos da Mãe Terra. “Não! Eu estava certo!”, perdoou-se 

logo em seguida. “Os homens que matei não se importavam com a 

natureza; não respeitavam minha religião! Eles mereceram...”

— JOSHUA! — uma voz angelical proferiu as sílabas de seu 

nome como notas de uma melodia. 
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Joshua se voltou para a bela voz feminina e se deparou com 

uma mulher seminua, de corpo igualmente belo, coberto apenas 

por folhas e ramos vegetais. A deusa emergiu das folhagens como se 

ela e a floresta fossem uma só entidade. As plantas que a recobriam 

moviam-se de forma sinuosa, independente dos seus movimentos.

Era Gaia, o Espírito da Terra!

— Suas motivações são nobres! — exclamou a bela deusa. — 

Mas deve deixar a humanidade seguir seu curso! 

— MÃE?! — exclamou Joshua respeitosamente.

— Sim! Vim lhe dizer que a salvação da humanidade cabe à 

própria humanidade!

— Mas e os seguidores de sua religião?!

— A religião pode manter-se! — continuou a sábia deusa. — Ela 

confere conforto aos espíritos. Mas você se preocupa demais com 

o Homem e se esquece do planeta! Às vezes é preciso morrer para 

nascer de novo!

— O que significa isso? — perguntou Joshua aflito. Mas não 

houve resposta. 

Subitamente sentiu o corpo pesar, enquanto o magnífico 

cenário desaparecia. O chão afundou sob seus pés e ele foi 
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arrastado de volta ao nosso plano infeliz. Pior! Sua consciência 

retornou ao presente, à prisão, onde após sofrer um forte 

empurrão, ouviu o som da porta de grades fechando-se às suas 

costas.
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Capítulo 13

São três horas da madrugada. Em frente à portaria do seu 

prédio, Dafne salta do carro de Heitor antes que a conversa 

entre os dois tivesse sido concluída. Em seguida, ela se volta para 

agradecê-lo. Porém o amigo a interrompe.

— Você me dizia que Lúcio comprou algo extremamente 

caro esta semana! — afirma Heitor. — Fiquei curioso! Posso saber 

o que foi?

— Ah! Claro, claro! Não tem importância, mas você não vai 

acreditar!

— O que?!
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— Ele comprou um quadro! Um maldito quadro que não se 

cansa de olhar durante horas!

— Isso é esquisito até mesmo para ele!

— É verdade! — Dafne exclama, enquanto se inclina apoiando 

as mãos na lateral do carro. — Obrigada pela noite! Não sei o que 

seria de mim... digo, de nós... sem você!

— Isso não foi nada! Agora vai cuidar de seu marido! Ele 

precisa de você! Gênios só são compreendidos depois de mortos!

Dafne se inclina ainda mais e beija o rosto de Heitor. — Você 

é demais! — ela diz ao se afastar! — Obrigada novamente!

— Ah! — exclama Heitor meio desconcertado com o elogio. 

— Pega leve com ele!

— Tchau!

— Dafne! — grita Heitor, após ela ter dado uns três passos.

— Sim?! — ela se volta com ar de curiosidade.

— Não prefere ficar na minha casa hoje...?

—Até a situação melhorar? — ela exclama, como se 

completasse o raciocínio do amigo.

— Isso! — concorda Heitor bem sério. — Até a situação 

melhorar!
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Dafne vai em direção à rua, mas desta vez seu andar está 

diferente. Está mais sensual do que de costume. Seu charme 

parece proposital. Ao invés de se dirigir à porta do carona, ela dá 

a volta e, inclinando-se sobre o carro, olha fixamente para Heitor.

— Está muito preocupado comigo! Não é, amigo?

Em seguida, beija sua boca apaixonadamente, sendo 

correspondida de imediato. O amor contido de Heitor explode 

de uma só vez. Ele abre a porta do carro e puxa a mulher 

violentamente para seu interior. Mais beijos, mais carícias.

— Vamos logo pra minha casa! — ele suplica, eufórico.

— Não! Vamos fazer aqui mesmo!

Ela tira a roupa e desliza pelo painel, tendo o para-brisa às 

suas costas. Em seguida se aninha entre o volante e Heitor. Um 

botão é pressionado e o banco automático do motorista se inclina 

para trás. Mas repentinamente, no auge da excitação, algo terrível 

e estranho acontece.

— Muito bonito! — condena Lúcio, na forma de uma cabeça 

fantasmagórica flutuante.

— AAAHHHH! — grita Heitor desesperado. — Isto não 

pode estar acontecendo!
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Em seu quarto, Heitor é acordado deste sonho pelo 

barulho de uma holochamada. Um rosto etéreo torna-se 

opaco e a cabeça holográfica de Lúcio aparece flutuando a 

alguns centímetros de seu rosto.

— Droga! Que pesadelo! — exclama Heitor. — E ele ainda 

aparece aqui desse jeito, como um fantasma zombeteiro a 

desnudar minha culpa!

Ao acionar a tecla de recebimento do holo-mail (ou 

h-mail), uma gravação de Lúcio começa a rodar:

H-MAIL:

“Heitor! Há mais de dois meses estou fora de casa! 

Tenho consciência de que minha presença é extremamente 

prejudicial aos que me rodeiam! As brigas com Dafne têm 

sido frequentes! Meu filho me admira, mas temo que ele seja 

contagiado por meu comportamento! Estou certo de que 

o responsável foi o maldito chip fincado em meu cérebro! 

Quando a população aderiu à sua instalação, fiquei sem 

escolha! Qualquer transação bancária tornou-se virtualmente 

impraticável para quem não tivesse o chip! Se eu fosse 
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neocristão como você, arriscaria dizer que os que têm o chip, 

possuem a marca da Besta!

Mas isto não tem importância! Estou certo de que foi 

ele que amplificou minha percepção do mundo a níveis 

insuportáveis! Sinto-me péssimo! Louca ironia! Todos os que 

têm potencial para desvendar os mistérios do Universo são 

ludibriados por alguma lei sarcástica invisível! Alguns morrem, 

outros enlouquecem! Acho que não foi diferente comigo! Será 

que enlouqueci?!  Sinto que posso driblar a morte e, no entanto, 

isto não soa tão absurdo assim! Vejo claramente cada conexão 

provável! Posso trabalhar as probabilidades, combinar com a 

ciência do caos e prever variações nos eventos! Sou capaz de 

antecipar situações perigosas, evitá-las e, desta forma perpetuar 

minha vida! Sabe o que é isso? O sonho de todo mortal! Mas 

o preço é alto! Vivo tudo, menos o presente! Por isso bebo 

tanto, para me livrar desse fardo! Por favor, Heitor! Encontre-

me no Bar dos Espíritos hoje às dezesseis horas! Preciso de 

ajuda! A realidade escoa por entre meus dedos!”

Após ouvir toda a mensagem, Heitor baixa a cabeça 

inconsolável. Como pode ajudar ao amigo se não pode ajudar 
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a si mesmo? A culpa pelo pecado da concupiscência queima 

sua alma, e seu inconsciente o condena através dos sonhos. 

Sabe que cobiça a esposa daquele que lhe pede ajuda, mas não 

consegue fugir à sua atração. O que fazer? Só lhe resta recorrer 

à religião a fim de se redimir da culpa. Como neocristão pode 

se punir, e os neocristãos possuem ferramentas eficientes para 

isso.

Após refletir um pouco, Heitor se dirige a uma máquina 

que mistura elementos modernos e medievais. Ele se prende 

a correias de couro repletas de microtransmissores em seu 

interior. Com o dedão do pé, empurra uma pequena chave 

na base da máquina que faz aparecer uma tela holográfica em 

frente ao seu rosto. Com o nariz e um rápido giro de cabeça, 

ele empurra o menu em direção à sua mão direita. Em seguida 

escolhe a opção “flagelo”. No mesmo instante aparecem as 

opções Laurentis, Copolla e Gibson, grandes cineastas que 

já produziram filmes sobre a paixão de Cristo. Ele aciona 

Laurentis. Automaticamente a máquina desliza os óculos de 

realidade virtual à frente de seu rosto e uma das simulações 

do flagelo de Cristo é acionada, terminando em crucificação.
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A visualização do evento é exibida através da primeira pessoa. 

Incluindo a percepção de dor. Portanto, Heitor é submetido a 

todas as agruras pelas quais passou Nosso Senhor Jesus Cristo, de 

acordo com o que acreditam os neocristãos. A simulação virtual 

avançada castiga-lhe com o realismo das chicotadas, o peso do 

madeiro, os pregos e a perfuração da lança. Às portas da morte 

na cruz, em sintonia com Jesus, ele declara a si mesmo e a todos 

os crentes:

— Pai! Perdoai-vos! Eles não sabem o que fazem!

Heitor desperta desorientado, seu flagelo tratava-se de um 

flash forward dentro do programa. Ao olhar ao redor, percebe 

a presença de um ser belo e demoníaco. É Satanás! Ambos se 

encontram no alto de uma colina.

— Teve um vislumbre do terrível futuro que o espera? — 

indaga Satanás à figura de Heitor una com Cristo. — É isto o que 

desejas para ti? 

— Afasta-te, Satanás! — ordena Heitor, com autoridade.

— Sou o único que não te condena! — insiste o Demônio. —

Quem não gostaria de dar uma trepada com a gostosa da Dafne?

— Ela é esposa do meu amigo!
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— Isto é apenas uma simulação de computador! Que mal há 

em se entregar aos desejos?! Que mal há em saciar todas as suas 

necessidades?!

— Não posso fazer isso! Não quero fazer isso!

Aqui neste mundo sou Deus! — continua o Demônio. — Um 

Deus capaz de simular qualquer coisa! Eu reservo algo melhor 

para ti do que a terrível morte na cruz! Posso te dar riquezas e 

prazeres. Posso te entregar Dafne ou qualquer outra mulher que 

cobiçares! Tudo isto será teu se me adorares!

— Enfia na bunda! — rosna Heitor irado.

GAME OVER PARA SATANÁS... FIM  DA  SIMULAÇÃO!

 

PROPAGANDA:

Locutor:

“Você que é neocristão, mas ainda tem o álcool como vício, 

beba Crist’all, a cerveja que é Cristo total! Menor teor alcoólico, 

cada safra é abençoada por nossos pastores! Beba sem pecar! 

Beba CRIST’ALL!”
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Capítulo 14

São quatro da tarde e um vento morno corta o ar da ampla 

avenida onde se localiza o famoso Cemitério Vertical. Parte deste 

local, onde funcionava uma antiga fábrica, foi desapropriada para 

abrigar o número cada vez maior de cadáveres produzidos pela 

metrópole. Pois os mortos não podem esperar demais por seu 

último leito. O terreno nem sequer é grande, mas a disputa por 

espaços na área urbana tornava-se mais acirrada a cada dia. Desta 

forma, o moderno cemitério logo depois de construído, ainda foi 

obrigado a se expandir para cima.

Ao seu lado, no limite da desapropriação, erguia-se um bar 

tradicional que por pouco não foi demolido junto com a fábrica. 
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Mas percebendo que a construção perderia seu caráter boêmio 

e alegre devido à proximidade do cemitério, seu proprietário 

passou o ponto a outra pessoa. No entanto, o novo dono não 

foi enganado. Era um visionário e já tinha algo em mente 

quando adquiriu o lúgubre imóvel. Ele redecorou o espaço com 

elementos de filmes de terror e passou a cobrar pelas fotos tiradas 

naquele ambiente temático. Era algo de mau gosto, mas o sucesso 

foi imediato. Pessoas vinham de todas as partes do Rio de Janeiro 

para conhecer o estabelecimento, rebatizado com o nome de Bar 

dos Espíritos.

Heitor percorre toda a extensão da fachada do Cemitério 

Vertical e em seguida vira à esquerda, entrando no famoso Bar 

dos Espíritos. Lá dentro, vislumbra Lúcio isolado, sentado bem ao 

canto. O caráter débil e sombrio da situação o deixa perturbado. 

Seu amigo está abraçado a uma bexiga de ar negra, provavelmente 

arrancada da decoração.

— Seu primogênito? — pergunta Heitor ironicamente ao se 

aproximar de Lúcio.

O mesmo permanece sisudo e em silêncio. Heitor senta-se à 

mesa e dá um tapinha no ombro do amigo.
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— Como está? — indaga com ar de legítima preocupação.

— Pode imaginar como um deus se sente? — responde Lúcio 

com outra pergunta.

Heitor fica desconcertado com a insinuação, mas logo o 

amigo se recompõe e olha fixamente em seus olhos. Sua esperança 

é de que Lúcio tente explicar sinceramente o que ocorre ao seu 

estado mental.

— Esqueça! — corrige-se Lúcio. — Não sou um deus! Mas 

você é neocristão!

Heitor mergulha o rosto nas mãos, enquanto pensa: “por 

que todos dizem isso pra mim? Eu sou humano! A religião não 

me poupa das dúvidas nem do sofrimento!”

— Você sabe que os homens entregaram seus destinos a 

Deus! — afirma Lúcio, como se adivinhasse os pensamentos de 

Heitor.  — É mais fácil assim, contudo não posso fazer o mesmo!

Então inicia um monólogo:

— Crê em algo superior? Evidente que sim! Mas pode 

imaginar o que é ter que decidir sozinho, sem poder contar 

com seres transcendentais? Eu vejo tudo, cada maldita conexão! 

As visões não me deixam dormir em paz! Não consigo relaxar, 
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vejo os cálculos, as fórmulas o tempo todo! Impossível ignorar! 

Infelizmente é uma dádiva da qual não posso me desfazer!

— O que o faz ter tanta certeza?

— A matemática! — responde Lúcio com empolgação. — Eu 

a considerava perfeita por ser imutável, mas ela mudou! Mesmo 

assim não deixou de ser a rainha das ciências! Pelo contrário! 

Superou o que parecia ser insuperável!

— Ao diabo com a matemática! — grita Heitor irado. — Veja 

o que essas teorias... sim, teorias estão fazendo a você! Tiraram 

sua humanidade!

— A matemática é mágica! — exclama Lúcio tranquilamente, 

ignorando a exasperação do amigo. — Pegue esta bexiga... aperte-a!

— C-como?! — indaga Heitor espantado, pois Lúcio parece 

não estar dizendo coisa com coisa.

— Aperte-a! — insiste, empurrando-a para as mãos de Heitor.

A fim de acabar logo com aquilo, Heitor aperta com força 

a bexiga, até extrapolar os limites de resistência da borracha. 

Finalmente o material se rompe e a bola estoura.

— O que quer provar com isso? — indaga Heitor, cada vez 

mais irritado.
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— Por que estourou?  — pergunta Lúcio calmamente.

— Ora! O ar não tinha para onde ir! A pressão provocou o 

estouro!

— Errado! — corrige Lúcio. — A esfera é elástica! O ar 

simplesmente se deslocou!

— Então tá! Por que esta maldita bola estourou?

— Você presenciou, materializada, uma das leis da geometria: 

“quanto mais regular um corpo, mais volume suporta!”. Esta lei se 

fez presente agora, ao demonstrar que a esfera perfeita comporta 

mais ar do que quando deformada!

Heitor olha o amigo de forma complacente.

—Vamos, amigo! Você não está mesmo nada bem! Vamos 

pra minha casa!”

PROPAGANDA:

Apresentador:

“Você que tem bom gosto e é fiel à cerveja Skull, passa a 

ter um desconto de vinte por cento no seu preço! E não precisa 

gastar nada! Basta se tatuar em qualquer posto autorizado da 

Skull e você se torna cliente preferencial! Depois de beber aquela 
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caixa geladinha com os amigos, só é preciso mostrar a tatuagem e 

um leitor ótico concederá automaticamente o desconto no bar!”

O cartaz de LED mostra uma mulher usando bermuda jeans 

desfiada, exibindo quase toda a bunda. Montada na moto, pode-

se ver a tatuagem do rótulo da Skull em sua nádega direita.

“O preço é tão gostoso quanto a cerveja!”, são os dizeres. 

“Eu adoro Skull!”
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Capítulo 15

É tarde da noite. Lúcio canta “Born To Be Wild” em um bar 

de motociclistas no subúrbio, após ter bebido dezenas de cervejas 

longneck da Skull. Submetendo-se ao som extremamente alto do 

rock’n’roll e ingerindo doses cavalares de álcool, espera fugir dos seus 

próprios pensamentos.

Quando termina, é aplaudido pelos presentes e, antes de voltar ao 

balcão para beber mais, coloca novos créditos na máquina de karaokê.

— Essas são para vocês! — grita, visivelmente embriagado. — Vão! 

Escolham suas músicas! Cantem também!

Um cabeludo se habilita a cantar, incentivado por um grupo de 

amigos. No balcão, Lúcio pede outra Skull ao garçom.
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— Isto é que é cerveja! — ele pensa, enquanto detona mais uma 

garrafa. — Não aquela Crist’all de mulherzinha que Heitor bebe!

— Mais uma! — Lúcio pede novamente. — E uma caneca cheia 

de uísque! 

Como se não bastasse, agora ele mistura cerveja às doses do 

destilado para potencializar seus efeitos. E nem precisava. Skull 

tem realmente maior teor alcoólico do que a Crist’all. “É cerveja 

de macho”, como dizem os metaleiros. O rótulo, trabalhado 

em detalhes, tem uma caveira branca em fundo oval vermelho, 

margeada por ramos de cevada.

— Esta rodada é por minha conta! — ele grita dentro do bar. 

—Vamos brindar! A todos os meus amigos!

— EEEHHHHHHH!!! — gritam os presentes em uníssono.

Mas as ações de Lúcio não são decorrentes somente da 

bebedeira. A estratégia consiste em autopreservação, outra regra 

da sua matemática. Ele cativa os presentes com sua inteligência 

e carisma em troca de favores; pois se encontra em local de alta 

periculosidade. Unindo-se a um grupo, tem mais chances de 

sobrevivência. Assim, pode mergulhar em um mundo livre de 

preocupações.
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A música, álcool e neons do ambiente criam um 

caleidoscópio de sensações em seu cérebro que anestesiam 

os sentidos. Lampejos de lembranças povoam sua mente e, 

mescladas ao presente imediato, livram-no por alguns momentos 

do que ele julga ser um pesado fardo. Sua memória perde a 

capacidade de precisão que o caracteriza. Por isso, vagamente 

se recorda de ter passado alguns meses morando com Heitor. 

Além disso, fica confuso por não se lembrar de ter estado ao 

lado de sua esposa e filho ultimamente. Será que o casamento 

acabou? Seus pensamentos voltam ao presente ao perceber que 

a música chegou ao fim.

O cabeludo acabou de cantar, mas não foi tão aplaudido 

quanto seu antecessor. Ao invés de voltar ao seu grupo de 

amigos, ele se dirige ao balcão e senta no banco ao lado de 

Lúcio.

— Não fui tão bem quanto você, companheiro! — declara 

o homem.

— Não esquenta! — responde Lúcio. — Acho que para cantar 

bem o rock é melhor estar chapado! E se tratando em quantidade 

de álcool no organismo, estou ganhando de lavada!
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O homem não se contém com o comentário. Batendo as duas 

mãos no balcão com força, ele gargalha ruidosamente. Infelizmente 

e sem querer, esbarra levemente na caneca de uísque/cerveja, que 

despenca rumo ao chão. Quando percebe, é tarde. Vê a queda 

como em câmera lenta, mas não pode esboçar reação, pois seu 

corpo também se move em câmera lenta. A fragmentação do vidro 

e o desperdício do líquido em seu interior parecem inevitáveis.

Porém, no último instante, Lúcio agarra a caneca pela alça 

em pleno ar, ergue-a acima da cabeça e sorve um generoso gole da 

bebida.

O espanto é generalizado. Como um homem embriagado era 

capaz de tamanho reflexo?

— Meu!!! — exclama o seu recente companheiro. — Como fez 

isso?

— Foi fácil! — responde Lúcio com ar despretensioso. — Eu 

sabia que a caneca iria cair!

— Como assim?! Você vê o futuro?

— Não! Nada há de sobrenatural nisso! Não sou um vidente! 

O que percebo são possibilidades do futuro! É apenas matemática 

aplicada!
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— É! — responde o cabeludo balançando a cabeça em sinal 

de aceitação. — Mas haja conta pra fazer, hein?!

Lúcio sorri, enquanto bebe mais uísque.

— Imagine um filme de mistério do qual ninguém sabe o 

final! — ele explica, observando se o homem acompanha seu 

raciocínio. — O diretor, óbvio, sabe tudo o que vai acontecer e 

deixa pistas para que os expectadores tentem decifrar o enigma! 

Quando ocorre o desfecho, a maioria exclama: “como eu não 

percebi isto?”. Pois os sinais estavam à vista o tempo todo! Mas 

só fecham o quebra-cabeça quando já é tarde! Contudo, uma 

pequena parcela de mentes privilegiadas consegue observar as 

sutilezas do roteiro e matam a charada antes do final!

— É verdade, cara! — concorda o metaleiro. — Eu nunca 

consigo adivinhar o final de nada!

Lúcio engole uma gargalhada, quase cuspindo o uísque. 

Recompondo-se, conclui seu raciocínio cheio de convicção:

— Então, amigo... a vida também é assim! Ela nos dá sinais! 

Veja só o que vai acontecer agora!

Mal pronuncia esta frase, uma linda negra, alta, de cabelos 

ondulados, adentra no recinto atraindo todos os olhares para 
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si. Seu corpo chega a ser artificial de tão perfeito. Diante desta 

imagem deslumbrante, todo o intelecto de Lúcio trabalha para se 

lembrar de um nome. Pois a mulher é o arquétipo de alguém do 

seu passado.

— Cara! Que gata! — exclama o cabeludo.

Contudo, uma terrível e profunda melancolia toma conta de 

Lúcio neste momento. Ele se recorda, mesmo que vagamente, de 

ter possuído alguém assim. Alguém que não está mais com ele. 

Sente-se triste, abandonado. Há muito se encontra afastado da 

única mulher que conseguiu livrá-lo de seu tormento intelectual.

— Amigo! — Lúcio declara repentinamente. — Não me sinto 

bem! 

— Pudera! Skull e uísque não são pra qualquer um! 

— Está de moto, né? Pode me levar até à Lapa?

— Pô, cara! — lamenta o cabeludo. — Logo agora que chegou 

a única mulher nesse bar cheio de homens?

— Vamos lá! — insiste Lúcio. — Vou pagar sua conta e a de 

seus amigos!

— Não precisa, cara! Vou te levar, porque você é muito 

maneiro! Tem muito cracudo pelo caminho!
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— Eu faço questão! — ele completa. — Melhor te dar 

dinheiro do que ser assaltado na rua!

— Falou, irmão! Aceito! Mas nem precisava mesmo! 

Lúcio paga a conta com os créditos de seu cartão e ruma à 

saída com seu novo companheiro. Este, ao passar por uma das 

mesas, dá um tapinha no ombro de um de seus amigos.

— Vou dar um bonde ao nosso benfeitor aqui! — ele 

exclama.

— Vai lá! — assente o amigo. — O cara é gente boa!

Lá fora, uma possante Harley Davidson aguarda pelos dois. 

Lúcio finge ter se revigorado na presença do ar da noite. Não 

estava se sentindo mal de verdade. Pelo menos não fisicamente. 

Apenas era vitimado pela ansiedade e angústia de rever uma 

pessoa muito importante para ele.

— NÚBIA! — ele sussurra para si mesmo. — Preciso revê-la!

A moto parte a toda velocidade, cortando o vento da 

madrugada. “NÚBIA”, ele conseguiu relembrar. E as feições 

da mulher começam a se tornar mais nítidas em sua mente. 

É o chip agindo no cérebro. Ele intensifica as conexões entre 

os neurônios, resgatando as memórias antigas e estimulando o 
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raciocínio lógico-matemático. Sua capacidade de processamento 

é tão alta que chega a inibir os efeitos da bebida.

O veículo corta as avenidas e ruelas abandonadas, quebrando 

o silêncio com o ronco peculiar de seu motor. Todo o percurso 

é repleto de lixo e entulho, fruto do descaso das autoridades e 

da falta de recursos da população. O coração de Lúcio bate mais 

forte quando ultrapassam a fronteira que separa o centro das 

regiões excluídas. Dois guardas, um de cada lado do pórtico da 

cidade, permanecem em suas guaritas indiferentes à entrada da 

moto. Pois sensores instalados sob o arco do pedágio, leem as 

informações do chip de Lúcio, identificando-o como morador da 

região. Ao mesmo tempo, créditos são retirados automaticamente 

do seu chip neural, permitindo a entrada. Caso contrário, um 

pulso eletromagnético seria disparado, incapacitando os sistemas 

elétricos da moto.

Pouco depois, eles cruzam os arcos da Lapa e estacionam 

próximo a um velho casario de três andares. 

— É aqui mesmo?! — pergunta o motociclista. 

— É sim! Pode me deixar aqui!

— Que lugar feinho, hein?
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— Eh! Não tem problema! — Lúcio exclama a fim de 

tranquilizar o companheiro. —Aqui sou conhecido! Muito 

obrigado, amigo!

— Não há de que! — responde o motociclista. — Precisando, 

se comunica! Enviei o sinal do meu comunicador para o seu! 

Registra aí! Meu nome é Wagner!

— Amigo! — responde Lúcio com ar sereno. — Tenho a 

impressão de que só nos veremos em outra vida!

— Fala assim não, cara!

— Não se preocupe! Vou ficar bem por enquanto!

Wagner manobra a moto a fim de retomar o caminho de 

volta. Antes de seguir em frente, olha para trás para se despedir 

de Lúcio.

— Adeus, amigo!

— Adeus! — responde Lúcio. — A propósito, não se preocupe 

com o pedágio! A saída é gratuita!

— Claro que é! Quem desejaria viajar para o inferno? — Em 

seguida acelera a moto e rompe mais uma vez o silêncio da noite.

Quando o barulho se dispersa com a distância, Lúcio 

fica a sós com seus pensamentos. O único som que ouve, são 
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burburinhos distantes dos boêmios que varam a noite bebendo 

e cantando, entorpecendo-se com álcool, drogas e prostitutas. 

Desde 2014, o uso da maconha e de outras drogas leves tornou-

se legal, diminuindo o poder dos traficantes. Em contrapartida, 

lançou a vida de muitas pessoas no ócio e no vazio, principalmente 

aquelas que possuíam grana e não precisavam do trabalho para se 

sustentar: os perdidos e sem propósito filhos de papai.

Sentado na calçada em meio à relativa quietude da noite, 

Lúcio é tomado por imagens mentais que o atormentam. 

As malditas fórmulas matemáticas invadem sua mente com 

intensidade, e uma necessidade irreprimível de compreender o 

funcionamento do mundo toma conta do seu ser. Desesperado, 

ele tenta contatar a mulher, usando seu comunicador instalado 

nos óculos.

— Sim, amor?! — exclama Núbia, atendendo à chamada.

— P-preciso de você! — balbucia Lúcio. — Algo tem que ser 

real!

— Claro, amor! Eu sou real!

— Meu Deus! Eu não queria isso! EU NÃO QUERIA ISSO!

— Então, amor... como quer fazer? O que deseja que eu diga?
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— Assim não! 

— Hummm! — continua a mulher de voz extremamente 

sensual. — Não se contenta mais com sexo virtual, não é, seu 

tarado?

— Isso! Quero pessoalmente!

— Que excitante! Quer me possuir uma vez mais? Penetrar-

me como da outra vez?

— Simm! Isso!

— Sabe que pessoalmente custa mais, não é?

— Não importa o preço! Eu quero você!

— Eu também, meu amor! Estou ansiosa pra me entregar a 

você! Quando quer me encontrar? Posso te agendar?

— Nada de agendar! Tem que ser agora! A realidade foge de 

mim!

— O destino está ao nosso favor, meu gostoso! Estou 

disponível agora! Posso te atender imediatamente! Quanto tempo 

leva até aqui?

— Já estou aqui, às suas portas!

— Então pode subir, amor! Vou liberar a entrada! Estou 

no quarto 203-0!
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Um zumbido metálico é ouvido e as grades da entrada do 

antigo sobrado se abrem num áspero deslizar. Ávido por subir 

as escadas, Lúcio entra e se joga contra as portas subsequentes, 

galgando os degraus com dificuldade. Afinal, os resquícios da 

embriaguez ainda se fazem presentes. Além disso, a intensidade 

das emoções brigando com seu intelecto, o deixa desnorteado.

Ofegante, cambaleando a se apoiar em uma das paredes, Lúcio 

se depara com um homem sisudo descendo a escadaria devagar.

— Em que ano estamos? — ele pergunta como um lunático, 

agarrando o colarinho do desconhecido. — Quantos degraus tem 

essa escada?

— Sai pra lá, bebum! — exclama o homem assustado. 

Surpreendido com a violenta abordagem, ele tenta se desvencilhar 

de Lúcio.

— Preciso saber a razão entre o ano e o número de degraus!

— Me larga, eu já disse! — rosna agora em tom agressivo. 

Sua fisionomia sisuda transfigura-se em um furioso olhar.

Diante do comportamento inadequado daquele estranho 

ensandecido, o homem não vê alternativa senão empurrá-lo 

furiosamente contra o corrimão.
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— MALUCO! — ele grita transtornado, enquanto desce a 

escada rapidamente.

Lúcio ignora a ofensa. Sentado em um dos degraus, suspira 

por uns instantes e depois olha para o alto como se reunisse forças 

para retomar a escalada. Usando todo seu intelecto para focar-se 

no presente, ele se levanta num movimento brusco e reinicia a 

subida.

O vão de acesso aos quartos é escuro e sombrio. As trevas, 

quase absolutas, são quebradas somente por uma fina faixa de 

neon, que ilumina o chão do corredor de ponta a ponta. Nas 

portas, luzes ainda mais parcas, holográficas, servem apenas para 

identificar os números das suítes. Parando diante do número 203-

0, ele encosta a mão trêmula no centro da porta e imediatamente 

a mesma desliza para o lado.

— Entra, amor! — exclama Núbia! — Já era hora!

Lúcio dá um passo à frente, no mesmo instante em que a 

porta automática se fecha atrás de si. A suíte é quase tão escura 

quanto o corredor. Porém, a presença de uma janela coberta por 

uma diáfana cortina vermelha, deixa antever a silhueta escultural 

de Núbia contra a luz carmesim.
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— Você voltou pra mim, querido! — ela exclama. Sua voz é 

como veludo, e a entonação aliada ao timbre faz com que Lúcio 

sinta-se importante.

“CLAP! CLAP!”, a bela mulher bate as palmas das mãos. 

Agora uma claridade aconchegante, âmbar, envolve o 

ambiente. E os dois amantes podem ver-se mutuamente.

— Minha deusa ébano! — ele balbucia.

Os olhos verdes de Núbia fixam-se em Lúcio, fazendo-o 

estremecer.  Tudo nela é contraste, que se transforma em 

harmonia. 

— Gostou tanto assim de mim, paixão?

Lúcio nada fala, parece travar uma ferrenha batalha interna 

para manter sua mente ali. Contudo, seus olhos permanecem 

fixos nos dela; naquele olhar de brilho intenso a contrastar com 

a pele negra.

— Vai ser uma noite maravilhosa! — ela diz, enquanto se 

aproxima. E quando faz isso, o olhar do homem é atraído para 

seus lábios carnudos. — Mas me conta... — a mulher indaga, 

erguendo o queixo de Lúcio para que ele volte a fitar seus olhos. 

— Que bagulho você usou? 
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Silêncio.

— Ou está desesperado de novo? — ela continua, falando tão 

próximo que Lúcio se embriaga com seu hálito de hortelã.

Mais silêncio.

— Sim! Percebo que está, seu levado! Só me procura quando 

está desesperado! Mas tudo bem!

Núbia olha para o alto, como se fosse invocar uma entidade 

situada em outro plano de existência. Em seguida junta as longas 

pernas e ergue seus braços bem no alto, serpenteando-os um em volta 

do outro. Finalmente pronuncia algumas palavras incompreensíveis 

a Lúcio, mas de suma importância ao clima da noite:

— Arabian Nights, track 1! — ela sussurra. E uma sensual 

melodia do Oriente Médio invade o aposento.

Imediatamente a negra inicia uma série de movimentos 

sinuosos, deixando antever as grossas coxas através dos véus. 

Os braços, assim como as ancas, movem-se freneticamente em 

sintonia com a música. Numa precisão surpreendente, mesmo 

dançando, ela continua a lhe falar.

— Sabe, amor! — ela declara, sem perder o ritmo da música. 

— É bom ter gostado de mim... porque tenho uma surpresa!
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Lúcio continua com o olhar fixo nela. 

— Estou esperando um filho seu!

O silêncio é quebrado somente pelo som da música árabe.

— Na verdade — ela continua. —, estou esperando três!

— (equação matemática)! — balbucia Lúcio.

— Como, amor? Não entendi!

— (outra equação matemática)! — Lúcio parece falar consigo 

mesmo.

— Que foi, paixão?! — Núbia indaga meio suplicante. — 

Você parecia mais animado quando me ligou! 

— (outra equação) 

Diante da apatia extrema do seu amante, ela vira de costas 

exibindo o belo quadril.

— Será que engordei? Não estou mais gostosa pra ser 

comida?

Nenhuma reação. Alheio aos encantos da sedutora mulher, 

ele está prestes a mergulhar em seu próprio mundo. Com 

expressão de demência, balança a parte superior de seu corpo 

em oscilante movimento de pêndulo.

— Amor?! AMOR?!



166

Aldefran Melo

— (EQUAÇÃO MATEMÁTICA) — ele grita subitamente a 

plenos pulmões, assustando sua consorte.

— PARE COM ISSO! — Núbia grita de volta, agarrando o 

ombro de Lúcio e sacudindo violentamente seu corpo.

Porém a mente de Lúcio se apaga para nossa realidade, o 

corpo fica completamente imóvel. Ao aproximar-se novamente, 

ela percebe que ele nem sequer a acompanha mais com os olhos.

— AAAAHHHHH! — grita a mulher, percebendo que algo 

muito grave ocorreu ao seu homem.

Mas Lúcio não compreende mais o que acontece ali. Sua 

mente se tranca sobre si mesma. E enquanto, bem ao longe, os 

desesperados pedidos por socorro trazem os donos do bordel à 

suíte 203-0, ele entra em estado neurovegetativo.O que o gerente 

e meia dúzia de empregados encontram naquele quarto não é 

mais um ser humano; apenas uma carcaça sem alma de olhar 

perdido e espuma escorrendo pelo canto da boca.
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REPORTAGENS:

Repórter da Rede Zigurate:

“Em 2020, às dezenove horas, horário de Nova York, é 

feita a primeira transmissão universal da OM diretamente no 

cérebro das pessoas! A mensagem foi transmitida das Torres 

Trigêmeas, o complexo construído em 2008 no lugar das duas 

antecessoras! Após saudar a humanidade com promessas futuras 

de paz e prosperidade, a OM divulgou uma ótima notícia: foi 

encontrada a cura definitiva contra o vírus HIV! O segredo está 

no desenvolvimento das nanomáquinas, robôs microscópicos que, 

Parte 2
O Pior Reveillon

Prólogo 2

Retrospectiva da Década
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inseridos na corrente sanguínea, destroem os invasores sem causar 

danos ao organismo! A notícia má foi fornecida por hackers que 

invadiram o sistema: em dez anos a água do mundo vai acabar!”

Repórter da Rede Zigurate:

“Em 2021 Joshua II é libertado sob condicional! Centenas 

de pessoas pressionaram o poder público para libertá-lo! Muitos o 

consideram um herói nacional!”

Sociólogo:

“Nossos bosques não têm mais vida! A venda da Amazônia 

foi um grande erro! Os problemas da nação brasileira não residem 

na falta de dinheiro, mas na injusta distribuição do mesmo! O país 

está indo para o buraco novamente e, desta vez, não temos o maior 

tesouro do planeta à nossa disposição!” 

Repórter da Rede Zigurate:

“Em 2022 o megabarão das comunicações, Senor Marinho, 

teve sua mente transportada para um cérebro artificial de nanotubos! 

Esta tecnologia ainda não estava cem por cento aprovada, mas o 



170

Aldefran Melo

empresário tinha pouco tempo de vida! A façanha é de um jovem 

talento de apenas vinte e dois anos, o doutor Édipo!”

Édipo:

“Ele está preparado para ver o mundo novamente e perceber 

que está ótimo!”

Senor Marinho:

“Eu estou ótimo!”

Édipo:

“Nossa década não permite a distinção entre o humano e o 

não humano!”

Repórter da Rede Zigurate:

“Em 2023 tentam fazer a primeira exportação de gado canino 

para empresários chineses! Mas a transação é malsucedida! 

Manifestantes da SUIPA atacaram o hovercontainer que 

transportava os cães, danificando o veículo! Não houve feridos, 

mas os animais foram libertados!”
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Entrevistado (indignado):

“É um absurdo mandar nossos animais de estimação para o 

abate! Não respeitam mais nada! Só falta fazerem hambúrguer com 

as vacas da Índia! A individualidade dos países foi completamente 

perdida com a globalização!”

Repórter da Rede Zigurate:

“Em 2024 começa uma série de atentados a alvos genéricos! 

O Grupo Ambientalista Terror Verde (TV) assumiu a autoria! 

Esta organização é formada por remanescentes da Frente de 

Libertação da Terra (FLT), que foi massacrada durante a guerrilha 

na Amazônia!”

 

Tela ao fundo mostra a silhueta da cabeça de um negro na 

penumbra. A parca luz deixa transparecer uma tatuagem tribal 

mesclada às iniciais ‘TV’ em sua cabeça raspada. Ele sempre se 

apresenta de costas, proferindo suas mensagens e ameaças com 

voz gutural.
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Ganga (líder do grupo Terror Verde):

“Se estivéssemos no comando na época em que ocorreu a 

guerrilha na Amazônia, teríamos vencido!”

Repórter da Rede Zigurate:

“Realmente a tática desses assassinos é bem mais cruel! Não 

fazem distinção entre homens, mulheres, velhos ou crianças! A 

polícia desconfia do envolvimento de Joshua, que foi libertado 

há três anos!”

Joshua:

“Sou apenas um religioso agora! Não há nada que me ligue 

a este grupo!”

Repórter da Rede Zigurate:

“E que religioso!!! Sua Igreja tem um faturamento anual de 

quinze bilhões em DEs. Depois de sua epifania na Amazônia, 

Joshua passou a ser idolatrado pelos Testemunhas de Gaia. Com 

o aumento dos fiéis, pode construir o próprio canal, de onde 

propaga sua religião!”
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Repórter da Rede Zigurate:

“Em 2025 é anunciada a fusão da Rede Zigurate, empresa 

do Senor Marinho, com a MicroHard de William Windows!”

Senor Marinho:

“No passado a habilidade operacional de um diretor de TV 

era política! Agora a liderança depende da tecnologia que a rede 

é capaz de desenvolver!”

William Windows:

“Produzo tecnologia de ponta! Mas de que adiantaria isso se 

não passasse credibilidade aos consumidores? Senor Marinho é 

alguém em que todos confiam! Pois bem! Ele está comigo agora!”

Repórter da Rede Zigurate:

“Em 2026, superando seus limites, o doutor Édipo, 

financiado pelo conglomerado Zigurate/MicroHard, cria um 

cérebro holográfico com capacidade de processamento de dados! 

É o aperfeiçoamento e miniaturização do cérebro artificial de 

nanotubos desenvolvido por ele mesmo há quatro anos atrás! 
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Ninguém melhor para falar do seu invento do que o próprio 

doutor!”

Édipo:

“Como a maioria sabe, nossos circuitos cerebrais são 

tridimensionais! O primeiro passo para replicá-lo, foi dado por 

mim, há cerca de quatro anos ao criar o cérebro de nanotubos! 

Esta tecnologia tinha suas desvantagens: apesar de utilizar peças 

do tamanho de átomos, as bilhões de conexões o tornavam um 

trambolho! Nesta nova concepção, as informações trafegam no 

holograma de um cérebro, muito mais fácil de construir, pois 

é simplesmente escaneado a partir de um cérebro original! 

Além disso, os dados circulam em escala quântica, tornando o 

processamento mais rápido! O cérebro holográfico é hardware e 

software ao mesmo tempo!”

 Repórter da Rede Zigurate:

“Quais as aplicações práticas?”
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Édipo:

“Seremos capazes de criar cérebros que aprendem! Por 

exemplo: instalados em androides que executam tarefas perigosas, 

teremos operários com poder de decisão!”

Repórter da Rede Zigurate:

 “Também serão capazes de tornar as pessoas imortais?”

Édipo:

“De certa forma, sim!”

Repórter da Rede Zigurate:

“Não é preciso dizer quem foi o principal beneficiado!”

Ao fundo, uma tela exibe Senor Marinho fazendo programa 

de auditório, em um corpo de androide.

Repórter da Rede Zigurate:

(2027) - “O que todos ansiavam finalmente aconteceu: a 

Tsuburaya Films lançou um remake de Ultraman, coproduzido 

pelo diretor Bay!”
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(2028) – “Ameaça de guerra devido a construções de represas 

no Oriente Médio e África!”

(2029) – “Rastreados e presos os três delinquentes juvenis 

conhecidos como ‘Trigêmeos’! Eles invadiram o site da OM e 

deixaram uma pichação digital em sua homepage! Os menores, de 

doze anos, que se encontravam refugiados na favela de polímeros, 

serão encaminhados a uma instituição de reabilitação!”

Trigêmeo 01:

“Achamos que seria irônico invadir o programa das torres 

norte-americanas! Três gêmeos, três torres! Saca?”

Trigêmeo 02:

“Quieto! Só está piorando as coisas!”

Repórter da Rede Zigurate:

2030) – “Esta é recente! Mesmo depois de presos e em 

completo isolamento, os Trigêmeos continuam a perpetrar 

atos de vandalismo digital! Acredita-se que façam parte de uma 

organização!”
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Delegado da Polícia:

“Os meliantes estão no momento sem comunicação com o 

mundo exterior e sem acesso a componentes tecnológicos! Portanto, 

esses novos crimes são de autoria de outros! Mas quem quer que 

esteja perpetrando as invasões nos computadores alheios vai ser 

encontrado, julgado e condenado, como manda a ...”

Neste momento, uma transmissão pirata tenta invadir o sistema 

da Rede Zigurate e, enquanto o firewall luta para impedir a quebra 

da segurança, as tradicionais listras coloridas preenchem a tela 

por alguns instantes, interrompendo a fala do delegado. Porém, a 

batalha não dura muito tempo e imediatamente o rosto de um dos 

Trigêmeos surge na imagem, fazendo uma perturbadora declaração.

— Esta é uma transmissão pirata! — ele fala em tom desafiador. 

— O que mostraremos agora, meus queridos telespectadores, é 

uma demonstração da mais pura brutalidade policial! Quem tem 

estômago fraco, é melhor sair da sala! Solta o VT! — ordena o garoto 

finalmente.

A cena de quinze segundos, exibida logo após seu pedido, 

mostra os três garotos sendo brutalmente espancados por um policial.
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— Não fomos nós, droga! Não fomos nós! — grita um dos 

Trigêmeos.

 FIM DA TRANSMISSÃO!
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Capítulo 16

Bufando ferozmente, o sargento Corvina percorre a passos 

largos os escuros e sujos corredores do Padre Severino. Ao chegar 

à porta onde estão detidos os Trigêmeos, ele dá a ordem ao vigia 

para abrir a tranca elétrica.

— Vai com calma, sargento! — aconselha o vigia. Eles são 

menores de idade!

— Menores de idade! Menores de idade! — resmunga o 

sargento. — Por isso existem tantos crimes impunes! Já era hora 

do sistema obrigar infratores de dezesseis anos a arcar com suas 

infrações!

— Os garotos só têm treze anos, sargento!
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— Que seja! Que seja! Abre logo esta droga!

O vigia obedece e a porta metálica desliza para o lado, 

mostrando os detentos sentados num canto. Ao ver a carranca do 

sargento, os três garotos se encolhem e esbugalham os olhos de 

tanto medo.

— Muito bem! — exclama o homem com expressão sádica. — 

Quem vai ser o primeiro?

*

O breu absoluto permeia o espaço onde uma figura 

completamente perdida tenta se orientar. Aqui a percepção não 

diferencia acima ou abaixo e a própria gravidade é inexistente. 

De súbito um pequeno ponto de luz surge à frente, porém longe. 

Muito longe! A distância é estelar, embora o ponto luminoso não 

seja uma estrela. 

Movida pela vontade, a figura se desloca em direção ao 

único elemento que se destaca nas trevas infernais e, ao fazer isso, 

sua percepção distingue uma forma retangular na fonte de luz. 

Ao mesmo tempo, começa a recobrar a noção de direção. Com 
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muita força de vontade, imagina que o longínquo retângulo é uma 

porta e, através desta nova referência, logo passa a sentir o contato 

de um chão sob os pés. Não sabe quanto tempo está neste limbo, 

pois o tempo não tem o menor significado ali. Percebe apenas 

que agora pode caminhar. E seus passos lentos fazem com que o 

retângulo pareça maior a cada investida adiante. 

— Será que estou morto? — Lúcio se indaga melancolicamente.

*

Na casa de detenção, os Trigêmeos são duramente torturados 

para confessar como conseguiram aquelas imagens do sargento 

espancando os três.

— Como conseguiram gerar aquelas imagens, seus 

delinquentes?! COMO?! — o sargento indaga enquanto bate 

violentamente nos três.

— Não fomos nós, seu polícia! Não fomos nós!

— Como conseguiram enviá-la para a Rede Zigurate?

— Não fomos nós! AIII! Você viu que a gente estava na 

solitária o tempo todo!
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*

O Cemitério Vertical estende-se a mais de sessenta metros 

do chão. A construção é composta de uma série de paredões 

altíssimos, interligados por um sistema de rampas. Projeções 

holográficas de plantas extintas ou caras demais para pagar o 

preço da missa ajudam a compor o cenário. Grama sintética 

cobre toda a área da propriedade, mas é inútil. Ninguém pisa 

nela, pois é meramente decorativa.

Concreto cinza, metal frio e polímeros indiferentes pesaram 

sobre o espírito humano. Então esses filhos selvagens tornam-

se originais. Ou seja, retornam às origens. Saudosos do mundo 

natural que destruíram, constroem seus templos e prédios no 

estilo que chamam de NEOGAUDI: motivos florais FALSOS. 

Trepadeiras FALSAS. Tronco de palmeiras reais FALSAS. Esses 

filhos perversos aniquilam seus irmãos vivos e os substituem por 

SIMULACROS.

— Canto dos pássaros, terceira faixa! — exclama o padre. E 

um som FALSO de rouxinóis inunda o ambiente.
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Poucos são os presentes no funeral. No mundo 

contemporâneo as pessoas se distanciaram umas das outras. 

O tênue elo que ainda as conecta são as fúteis redes sociais, 

um cyberespaço onde ninguém se conhece de verdade. Esse 

arremedo de relações humanas é um dos últimos indícios de que 

ainda somos seres que precisam viver em grupo.

Édipo não ouve o sermão. Seu olhar permanece todo o 

tempo fixo na lápide daquela que lhe trouxe ao mundo, e que o 

criou sozinha depois que seu pai desapareceu.

“*1980 + 2029”

 Estas são as datas de nascimento e óbito entalhadas na 

pedra, finamente ornamentada com espirais e flores. 

— Morreu tão jovem e num dia tão impróprio! — pensa 

Édipo melancolicamente. — O último dia do ano, o fim de uma 

década! Tinha tantos planos para nosso futuro! Logo agora que 

estou no topo da lista dos melhores cientistas do mundo!

— Amém! — exclama o padre, encerrando o sermão.

— Sermão inútil! — pensa Édipo, enquanto sente o toque 

alternado de diversas mãos sobre seu ombro.Vez ou outra, esboça 

um tênue sorriso de agradecimento aos ali presentes.
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Mas aquilo não lhe traz consolo algum. Só prestou esse 

funeral caríssimo para homenagear sua mãe de forma digna. 

Dafne queria ser enterrada num dia chuvoso ao som do canto 

de rouxinóis. Édipo seguiu à risca todos os desejos dela. Sob a 

cúpula etérea do cemitério vertical, a simulação de um céu cor 

de chumbo empresta seu ar lúgubre ao sepultamento, enquanto 

uma fina garoa cai sobre os presentes sem molhar ninguém.

O caixão lacrado, devido às circunstâncias da morte, 

desliza suavemente para dentro de um nicho aberto no grande 

paredão. Em seguida, uma porta se fecha e o bloco contendo os 

restos mortais é içado aos andares superiores, além do alcance 

das rampas. Ao chegar ao topo, um holograma com seu belo 

semblante se materializa a alguns centímetros acima do jazigo 

e, juntamente com outras centenas de figuras etéreas ao redor, 

compõem um festim espectral. As perturbadoras projeções 

assemelham-se a fantasmas almejando o céu.

— Ela merecia até mais! — ele conclui, enquanto desce as 

rampas que dão acesso aos andares inferiores do cemitério.

Ao cruzar o muro, o clima já não é mais o mesmo. O sol 

morno das dez horas aquece ternamente seu rosto enquanto 
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o vento suave lhe acaricia os cabelos. Em sua imaginação, é a 

mãe que lhe toca com suas carícias reconfortantes, como em 

agradecimento à despedida tão bela. Édipo mais uma vez sente a 

mão de alguém sobre seu ombro.

— Mãe! — ele sussurra para si mesmo, antes de perceber que 

o peso da mão é real.

— Lamento por sua mãe! — exclama alguém atrás de si. Ao 

se virar, percebe que o autor da fala é alguém muito próximo da 

família. Mesmo assim, sua presença quebrou o clima de aceitação 

no qual Édipo estava mergulhando.

— Todos já tiveram a oportunidade de se lamentar no 

cemitério! — ele responde com amargura. 

— Posso falar com você um instante, Édipo? 

— À vontade, Heitor!

— Aqui no meio da calçada?! É melhor procurarmos um bar!

— Eu estava indo a um bar! Veja! O semáforo está aberto!

— Para que atravessar a rua? Vamos beber alguma coisa aqui 

ao lado, no Bar dos Espíritos!

— Tanto faz! — responde Édipo com olhar cabisbaixo.

Sem trocar mais palavras, ambos adentram no Bar dos 
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Espíritos e se acomodam em uma mesa ao fundo.

— É! — exclama Heitor após uma longa pausa. — De certa 

forma ele sabia que viríamos aqui!

— Ele quem? — pergunta Édipo intrigado. — Do que está 

Falando?!

— Do seu pai!

— Ficou louco? — indaga Édipo transtornado. — Meu pai 

morreu há quase quinze anos!

— Bem... — divaga Heitor. — Não tiro a razão de sua mãe! 

Lúcio era calculista, irônico...

— Onde quer chegar com essa conversa toda?! — pergunta 

Édipo exaltado. 

— ...uma pessoa difícil de se conviver!

— ONDE QUER CHEGAR?!!! — ele grita, segurando Heitor 

pelo colarinho.

— Seu pai está vivo! — Heitor responde abruptamente.

— Impossível! — exclama Édipo com olhar desolado. — Por 

que minha mãe nunca me disse nada?!

Nisso, o comunicador de Édipo soa, chamando a atenção 

de Heitor.
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— Tem alguém querendo falar com você! — ele exclama.— 

Melhor atender primeiro, pois nosso papo vai ser longo!

— É o chefe! Ele tem que esperar!

— Como eu dizia! — continua Heitor. — Sua mãe teve suas 

razões! No xadrez, Lúcio era capaz de colocar Kasparov no chinelo! 

Certa vez o presenciei ganhando oito vezes seguidas nas corridas 

de cavalo! Heh! O dono da máquina quase nos pôs para correr! 

Mas sua mente evoluída o colocava em um mundo à parte! Piorou 

quando permitiu que implantassem aquele maldito chip neural, sob 

a pressão da mídia e do sistema econômico! Ele se transformou! 

Pirou! Sua mãe, é claro, não podia suportar isso! Você devia ter 

uns quinze anos na época, quando o casamento deles foi para o 

Inferno! Além disso, Lúcio conheceu uma daquelas vadias virtuais! 

É... uma cyberputa! Sabe como é? Só pra descarregar a tensão! 

Então ele saiu de casa, mas o isolamento só complicou o quadro! 

Estava à beira da loucura quando me enviou um h-mail para me 

encontrar aqui! Tinha de ser no Bar dos Espíritos, ele disse!

Mal Heitor acaba de pronunciar esta frase, o bar do outro lado 

da rua, para onde Édipo estava inicialmente se dirigindo, explode 

em mil pedaços.



189

Gaia 2030, o futuro da Terra

REPORTAGEM:

Repórter da Rede Zigurate:

“Bomba explode num bar , em frente ao Cemitério Vertical! 

Quinze mortos e vinte e cinco feridos! O grupo radical Terror 

Verde assumiu a autoria do atentado!”

— Você viu isso?! — Heitor indaga espantado. — Ainda estou 

tremendo!

Édipo escapou da morte graças à intervenção de Heitor. 

Mesmo assim, permanece indiferente ao seu estado emocional. 

Ele também ignora o horror que se desenrola no outro lado da 

rua, onde as equipes de resgate ainda trabalham. Sua atenção 

agora está voltada somente para uma coisa.

— Meu pai... está vivo! 

Seu comunicador soa novamente.

— Ele está mesmo vivo? — o jovem pergunta, ignorando a 

chamada.

— Se é que pode chamar aquilo de vida! — declara Heitor.

— Onde ele está?

— No Sanatório Municipal! Olha, passei pouco tempo 

morando com ele e quase enlouqueci também! Estava neurótico! 
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Quando viajava, tinha antes de acessar o máximo de noticiários 

possíveis! 

—Por que?!

— Era baseado nesses dados que fazia suas previsões! Ele 

nunca parava de calcular! Assim, decidia por esta ou aquela bebida; 

esta ou aquela mulher! Comecei a me deprimir, preocupado com 

seu estado mental!

— Por que minha mãe inventou sua morte?

— Ele foi encontrado em estado catatônico num motel com 

a tal amante! Sei disso porque ajudei Dafne a rastreá-lo depois de 

seu desaparecimento! Imagine ter que ir buscá-lo! E a vagabunda 

ainda mandou vários h-mails exigindo pensão para os filhos dela! 

Então sua mãe o internou e me pediu segredo! Não queria que 

você o visitasse! Mas agora que ela se foi...

— Estou só! — completa Édipo totalmente desolado.

— Na verdade você tem irmãos! Três para ser exato!

O comunicador soa novamente.

— Melhor ir embora! — exclama Édipo se levantando.

— Mais um prêmio Nobel a receber? — pergunta Heitor 

ironizando.
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— Não! Apenas trabalho! Importa-se em ficar só?

— Vá em frente, garoto! Eu peço um holocompanheiro!

Enquanto Édipo se afasta, a imagem holográfica de um 

dos muitos personagens interativos materializa-se à mesa de 

Heitor. É que o Bar dos Espíritos oferece um catálogo imenso 

de celebridades mortas para distrair os frequentadores solitários. 

Esta escolha em particular, demonstra o bom gosto do cliente.

— Bom dia, Heitor! — a linda e sexy loira o saúda com 

empolgação.

— Bom dia, Marilyn! — ele responde sem entusiasmo algum.

*

Aquele que ainda não sabe se está vivo ou morto, finalmente 

se depara com o retângulo cintilante que acredita ser uma porta. 

Ao pensar nisso com mais intensidade, vê surgir uma espécie de 

maçaneta antiga na superfície da mesma. Ansioso, segura a peça 

com determinação, girando-a logo em seguida. Ao abrir a porta, 

depara-se com um cenário completamente improvável.
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O lugar é repleto de portas e escadarias emergindo de todos 

os cantos, desde as paredes até o teto. É como se dobrassem o 

chão sobre si mesmo de maneira a torná-lo redondo, e colocassem 

aquele homem perdido no interior da esfera. A confusão visual 

proporcionada por esta arquitetura do impossível só poderia ser 

comparada aos inquietantes trabalhos do gênio de Escher. 

Ignorando esses aspectos perturbadores do lugar, Lúcio 

adentra e começa a percorrer os peculiares labirintos. Mas a 

construção, cujas formas se repetem de maneira constante, 

inicialmente não lhe permitem chegar a lugar nenhum. Só depois 

de algum tempo consegue perceber uma pequena alteração no 

chão do cenário. Um olhar mais cuidadoso revela vestígios de 

areia na superfície onde está pisando.

— Parece que alguém andou na praia e agora se encontra 

aqui nos mesmos labirintos que eu! — pensa Lúcio. Em seguida 

começa a seguir os rastros.

Não demora muito, percebe o som de vozes bem ao 

longe e se apressa para descobrir a procedência. Isso dá bons 

frutos. Numa das curvas da escadaria, consegue visualizar um 

vulto furtivo que se desloca com desenvoltura pelo local. Lúcio 
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começa a segui-lo, tomando certa distância por mero hábito de 

autopreservação. Afinal, o que tem a perder?

Conforme avança em sua busca, descobre que o andarilho 

não está só. Existem outros dois com ele. Aproximando-se 

sorrateiramente, esgueirando-se através das paredes e colunatas, 

Lúcio consegue obter mais detalhes dos misteriosos personagens. 

São três garotos de não mais que treze anos, negros e, incrível: 

são idênticos uns aos outros. Um deles volta seu olhar para trás, 

fazendo Lúcio recuar e se esconder por uns momentos a mais.

Quando retoma a trilha, percebe que a perda daqueles 

segundos preciosos em que permaneceu escondido, fez com que 

perdesse os garotos de vista. Ainda assim a busca não foi em vão. 

O corredor onde se encontra agora parece um pouco diverso 

dos caminhos percorridos anteriormente. A porta à sua frente é 

mais larga do que o natural e desemboca em um salão de cor ou 

luminosidade diferente, mais clara, como se ali fosse dia.

Com o coração acelerado, Lúcio cruza a abertura e, atraído 

por um clarão imenso, volta seu olhar para a esquerda, onde 

descobre uma gigantesca passagem levemente arqueada que dá 

para o mundo exterior. 
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— É ali a saída! — ele exclama para si mesmo. — ESTOU 

LIVRE!

Ao chegar ao limiar, um panorama magnífico se descortina 

diante do seu olhar incrédulo. Lúcio sente o calor do sol, a maresia 

e o vento fresco da manhã. Sons de gaivotas grasnando ao longe e 

ondas quebrando na areia o inundam com uma sensação de paz. 

A fim de absorver aquelas sensações intensas, ele fecha os olhos 

por um momento e depois reúne toda a coragem necessária para 

cruzar a linha.

Sim! É preciso muita coragem. Porque a grandiosidade daquele 

mundo só pode ser comparada à sua perturbadora perspectiva.  

Todos os elementos naturais e maravilhosos percebidos estão ali. 

O céu anil, as límpidas águas e as areias brancas. Porém, tudo se 

encontra invertido. Lúcio enxerga a praia paradisíaca acima de 

sua cabeça, enquanto sob seus pés estende-se o infinito céu azul. 

Portanto, dar um passo além da passagem significa pisar no vazio. 

— Será que cairei para o espaço? — indaga-se Lúcio. — Ou 

subirei para o chão? 

Em seguida, respira profundamente e fecha os olhos 

reunindo forças para sair.
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— Não vou descobrir nada ficando aqui parado! — ele pensa, 

enquanto move o pé direito em direção ao abismo.

— Não faça isso!!! — exclama alguém no momento exato de 

impedi-lo. — Vai levar um baita tombo!

— O que?! — Lúcio volta-se confuso. — Quem é você?

— Fique dentro! Olhe para cima!

Instintivamente Lúcio fixa seu olhar na direção indicada 

pelo moleque, mas nada percebe.

— Não vejo nada! — ele responde ainda aturdido com a 

inquietante presença daquele garoto.

— Olhe beeeemmmm para cima! Veja a luz!

Ao fazer uma inspeção minuciosa no imenso paredão que 

o separa do mundo exterior, Lúcio percebe a tênue claridade 

emergindo de uma abertura similar a que se encontra diante dele. 

Porém, a forma da porta é invertida e sua base toca o teto altíssimo 

onde o olhar se perde. Aliás, o caráter débil da luz que por ali se 

infiltra, deve-se à imensa distância que a mesma se encontra do 

chão.

— Como faço para chegar até lá?

— Você virou à esquerda quando deveria ter virado à direita!
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— Venham por aqui! — grita outro garoto, emergindo de uma 

das portas do labirinto atrás deles.

— Vocês são lerdos, hein! — ironiza o terceiro, inclinando o 

corpo para fora do alabastro um andar acima.

Nisso, o primeiro garoto agarra a mão de Lúcio e o conduz 

até a entrada de onde seu irmão os chamou. 

— A propósito... — o garoto exclama, enquanto sobem uma 

longa escadaria. — Nós somos os famosos Trigêmeos Hackers!

— Preferimos ser chamados pelos apelidos! — explica o 

jovem que está na dianteira. — Eu sou o 2! O que segura sua mão 

é o 1 e aquele lá em cima, o intelectual do grupo, é o 3.

— Ele gosta de ler Schumacher e adora as pinturas de 

Skandisk! — declara o Trigêmeo 1.

— É Schopenhauer e Kandinsky, animal! — esbraveja o 

Trigêmeo 3.

— Que seja! — responde o 1. — A gente se numerou de 

acordo com a ordem em que saímos da buc...

— C-AHAMM!!! — pigarreia o 3.

— ...da vagina da nossa mãe! — corrige-se o 1.
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— Ela nos deu nomes gregos! — completa o 2.  — São muito 

difíceis de pronunciar!

Lúcio nada fala. Apenas observa aqueles estranhos 

personagens conduzindo-o alegremente por uma sucessão quase 

infinita de degraus. Quando chegam ao topo, seguem pelo lado 

direito até encontrar uma porta larga. Ao atravessá-la, acessam 

novamente o gigantesco salão iluminado pela luz do sol. Porém, 

a enorme e arqueada passagem que dá para o exterior, não revela 

mais aquele perturbador cenário de cabeça para baixo. Lúcio 

pode ver as ondas de perto, perceber a granulação da areia com 

mais nitidez. Tudo parece normal naquele litoral imenso. Exceto 

por uma coisa. A praia é povoada por centenas. Não! Milhares de 

crianças idênticas àquelas que o conduziram até ali.

— Bem vindo à Área de Transferência! — exclama o garoto 

que ainda segura sua mão. — Nós a chamamos de Lixeira! Porque 

tudo o que é porcaria descartável acaba deixando vestígios aqui!
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Capítulo 17

Muito nervoso e apressado, Édipo corre em direção a uma 

composição do metrô, cujas portas estão prestes a se fechar. 

Num salto ele entra no veículo, no mesmo instante em que ouve 

uma voz metálica em seu cérebro:

“Foram debitados três e vinte DEs da sua conta, senhor!”

A porta automática logo desliza fechando o vagão, e o trem 

entra em movimento imediato. Nisso, seu comunicador soa. 

— É Senor Marinho! — exclama a voz do outro lado da 

linha.

— Eu já sei! — Édipo responde meio ríspido. — E estou 

indo!
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— Os usuários reclamam que a simulação não é perfeita! — 

continua seu chefe. — Querem realizar seus sonhos e acreditam 

que só eu posso fazê-lo!

— Não vou decepcioná-lo!

— Espero que não! Eu o tenho em minha mais alta estima!

— Senhor! — continua Édipo. — O último aplicativo que 

desenvolvi, possibilita copiar as emoções a que o cérebro é submetido, 

capacitando o sistema a reproduzi-las em outras ocasiões!

— Sim! Foi esplêndido! Possibilitou copiar o estado do cérebro 

durante o efeito de drogas e induzir as mesmas sensações no indivíduo 

através de imersão virtual! Consegui um contrato bilionário com o 

departamento de reabilitação para dependentes de drogas! Mas você 

sabe... recebi novas propostas!

— Estou ciente! Mas... acabei de sair do...

— Sei! — interrompe Marinho. — ... do sepultamento de sua 

mãe!

— Exatamente! — responde Édipo com a voz embargada pela 

súbita lembrança.

— Não é irônico? Você salva a vida do seu patrão, mas não 

salva a própria mãe! Por que não fez nada?!
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— Ela explodiu! Não sobrou nada para ser copiado!

— Ninguém sabe quando vai morrer! Devia ter registrado 

os padrões mentais dela há mais tempo!

— Sim, senhor! — responde contrariado. — Fui um tolo!

Cansado daquilo, Édipo provoca deliberadamente um 

zumbido na transmissão da conversa.

— Édipo?! — indaga Marinho.

— Desc... ulpe senhor! Estou num únel! qui ... muita 

estática!

— Como dizia! — continua Marinho, tentando ser o mais 

objetivo possível. — Recebi novas propostas! Eu sei do que os 

clientes precisam! Aliás, é do que preciso também!

— Eu sei do que você precisa! — o rapaz fala entre os dentes. 

—Depois nos falamos! 

Édipo desliga o comunicador e recosta a cabeça no suporte 

lateral da poltrona. Agora é embalado pelo monótono som do 

deslizar sobre os trilhos. No subsolo não há distração alguma. 

Apenas escuridão, quebrada somente por uma ou outra 

abertura de ventilação com saída para a superfície. Sua mente se 

tranquiliza e volta ao passado, ao ano em que criou o fabuloso 
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cérebro de nanotubos: dois mil e vinte e dois.

Quando transferiu a mente do corpo moribundo de Senor 

Marinho para seu receptáculo artificial, o fez com propósitos 

pessoais. Precisava manter o legado do megabarão intacto, 

pois disso dependia seu emprego. Assim, inicialmente omitiu 

da imprensa a incapacidade de Senor Marinho continuar 

dirigindo a Rede Zigurate. Então criou um modelo em três 

dimensões do carismático apresentador. 

Conectada ao cérebro artificial de nanotubos, a imagem de 

Senor Marinho continuou viva para todos os que o conheciam. 

Afinal, toda ordem dada aos subalternos, toda negociata feita 

com os figurões, enfim, todas as ações de Marinho, eram 

realizadas através de holoconferências.  Então, que diferença 

faria se o corpo físico perecesse?

Naquela noite, Édipo presenciou a grandiosidade do 

seu invento. Ele viu como a inteligência artificial fez o Todo 

Poderoso Presidente da OM recuar em sua tentativa de 

intimidá-lo.

— Não! — bradou o modelo tridimensional de Senor 

Marinho na tela de holoconferência. — Eu não abrirei mão 
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dos trinta por cento da audiência que me concederam!

— Você não entendeu! — retrucou o Presidente da OM. — 

Não estamos lhe pedindo! Estamos lhe comunicando!

— Vocês é que não entenderam! — ele vociferou sem titubear. 

— Tenho todas as provas do massacre na Amazônia! Basta eu 

exibir as imagens verdadeiras e mostrar que a vitória limpa das 

forças da OM não passaram de soldados digitalizados! Basta eu 

declarar ao mundo que aquilo tudo foi forjado!

— Tem tanto a perder quanto nós, Marinho!

— É o que você pensa! Estou pagando pra ver! Marinho 

desligando!

A tela de holoconferência diminuiu sua luminosidade 

deixando o quarto do hospital com aspecto ainda mais escuro 

e lúgubre. Dezenas de olhos piscavam intermitentes, luzes 

indicadoras dos aparelhos que mantinham o corpo de Senor 

Marinho ainda vivo.

Édipo voltou seu olhar para o homem preso ao leito e em 

seguida apontou para seu simulacro na tela.

— Vê como ele é perfeito? — ele indagou com orgulho. — 

Conseguiu arrancar dinheiro da OM como só você seria capaz de 
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fazer! Um Frankenstein de fios e átomos organizados! 

Os olhos embaçados de Marinho permaneceram fixos nos 

de seu empregado, ouvindo-o com atenção.

— Mas e você? Está moribundo nesta cama ou lá em pleno 

vigor intelectual? 

— Mnfmhm?! 

— Este é um questionamento para a filosofia! Infelizmente 

esta é uma pergunta que os repórteres também vão fazer! A 

menos...

— Mnfmhm! Mnfmhm!

— A menos que esteja morto!

—Mnfmhm! Mnfmhm! Mnfmhm! Mnfmhm! — ao perceber 

a insinuação, Senor Marinho arregalou os olhos de pavor.

— Quando perguntarem o que aconteceu a Senor Marinho, 

eu direi: “está vivo dentro da minha criação!”

Em seguida desligou os aparelhos, provocando a morte da 

vítima.

“ESTAÇÃO BOTAFOGO!”, informa a voz artificial dos 

autofalantes, trazendo Édipo de volta ao presente. E depois 

continua: “Desembarque pelo lado direito! Táxis automáticos de 
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integração com a Urca, desembarque pelo lado esquerdo!”

Édipo escolhe um destino improvável ao desembarcar 

pelo lado esquerdo. Ao que tudo indica, ainda não é desta vez 

que encontrará Senor Marinho.

*

— Como vim parar neste lugar? — indaga Lúcio ainda 

muito desorientado.

— Não se lembra? — pergunta um dos Trigêmeos.

Lúcio olha ao redor tentando sondar o ambiente, mas 

de nada se recorda. Contudo é agradável absorver aquelas 

sensações com tamanha intensidade. Ainda mais depois de 

sabe-se lá quanto tempo vivendo num limbo. É agradável 

caminhar na areia até seu limite e sentir os respingos da água 

fria do mar. O sol lhe aquecendo a face e os ventos acariciando 

sua pele criam um contraste sensorial extremamente excitante.

— Ei! Acorda! — grita o garoto, tirando Lúcio dos seus 

devaneios. — Não se lembra?

— Na verdade não é a primeira vez que aparece na Área 
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de Transferência! — exclama outro Trigêmeo. — Você esteve 

e já foi! Os outros disseram que você abriu o mar e escapou 

daqui!

— Há quanto tempo estou neste lugar?

— O tempo aqui não tem sentido! É apenas velocidade de 

processamento!

— Estão ouvindo isto? — Lúcio pergunta subitamente, 

olhando ao redor.

— Não! — respondem os Trigêmeos em uníssono.

— Parecem ecos de vozes!

— Ah, isso? Deve ser alguém tentando fazer contato do outro 

lado! 

— Lado?! Que lado?!

—O lado de fora da sua mente, oras!

Lúcio então tenta se concentrar no que parece uma conversa 

entre duas pessoas. Mas as vozes mal podem ser ouvidas. É como 

se existisse uma espessa parede entre ele e o mundo exterior.

— Às vezes nós o alimentamos pela boca! Ele mastiga e 

engole mecanicamente! Mas é raro! Na maioria das vezes é 

alheio ao mundo!
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— Fala alguma coisa?

— Nunca!

— Pode me deixar a sós com ele um instante?

— Claro!

— PAI!

A frase proferida pela última voz soa mais próximo e, ao 

reconhecê-la, Lúcio abaixa a cabeça com expressão de tristeza.

*

Minutos atrás, Édipo havia saltado do táxi automático que o 

conduziu à entrada do Sanatório Municipal na Urca. Ao cruzar 

os portões finamente trabalhados com motivos art noveau, 

ainda retinha os pensamentos daquele ano decisivo, o momento 

de sua glória. Depois de permitir que a inteligência artificial de 

Marinho continuasse a tocar os negócios da empresa durante 

um mês inteiro, ele revelou ao mundo o que havia acontecido 

de fato. Exceto a eutanásia, é óbvio.

Quando isto ocorreu, parentes distantes de Marinho 

exigiram herança, sócios queriam fatias mais substanciais da 
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empresa, e acionistas majoritários cogitavam em eleger um novo 

diretor. Mas Marinho ainda vivia, alegou Édipo. Apenas seu corpo 

pereceu, pois tudo nele permaneceu intacto, preservado no cérebro 

de nanotubos.

Um grande debate filosófico se estabeleceu no panorama da 

mídia sobre o que era vivo e o que não era e tudo virou um circo. 

Mas quem entende de circo é Senor Marinho. Não foi Édipo 

quem convenceu a todos com seus argumentos científicos. Foi a 

própria inteligência artificial que conquistou a opinião pública com 

seu carisma e determinação. Ninguém duvidava que naquele cérebro 

habitava um espírito humano. Não uma entidade qualquer, mas a 

alma do maior diretor e apresentador de televisão que já existiu.

— O bastardo acha que me tem nas mãos! — pensa Édipo, 

enquanto entra no Sanatório. — Mas é um simples programa 

desenvolvido por mim! Assim como minha mãe seria, se eu a tivesse 

preservado!

— Pois não! — exclama a recepcionista ao perceber a presença 

de Édipo no balcão.

— Procuro por um paciente chamado Lúcio, internado 

aqui desde dois mil e quinze!
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— Tem bastante tempo, não? 

A funcionária, de seus setenta anos, cabelos roxos, consulta 

vagarosamente uma planilha digital, como se tivesse todo o tempo 

do mundo. Em contrapartida, ao apertar “enter”, o sistema mostra 

de imediato os dados do paciente.

— Qual seu parentesco? — ela indaga com voz monótona. — 

Nunca o vi por aqui!

— Não me julgue, ok? — exclama Édipo rudemente.

— Humpf! — resmunga em voz baixa. — Não estou aqui para 

julgar ninguém!

— Sou filho dele!

— ENFERMEIROOO!— a mulher grita subitamente, como 

se adquirisse um vigor instantâneo. — Conduza esse rapaz à ala 

dos cabeças! Ele quer visitar o Lúcio!

Atendendo à solicitação da senhora, um enfermeiro emerge 

de um distante corredor e aproxima-se rapidamente de Édipo. 

Em seguida, dirige-se para uma porta lateral do lado oposto de 

onde havia saído.

— Por aqui, senhor!



210

Aldefran Melo

Édipo o segue por uma longa passagem em arco, 

atravessando vários blocos de internação. Durante o percurso, 

permanece intrigado com o vocabulário utilizado pela senhora 

da recepção.

— Ala dos cabeças?! — indaga Édipo não suportando mais a 

curiosidade. — É alguma gíria nova para “malucos”?

— Não! — responde o enfermeiro sorrindo. — Isto seria 

ofensivo!

— Então por que...

— É que esta ala está repleta de caras realmente inteligentes! 

— Entendi!

— Por incrível que pareça, ainda recordo o dia em que ele 

chegou aqui! Também como poderia esquecer? Foi trazido por 

uma mulher muito da gostosa!

— Era minha mãe! — rosna Édipo entre os dentes.

— Err! Foi mal! Veja! Chegamos!

Neste momento, ambos chegam a uma porta que dá para 

um salão mais amplo. Em várias mesas existem pacientes 

envolvidos com atividades intelectuais como leitura e jogos; 

outros assistem à televisão e só uns poucos conversam entre 
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si. A maioria parece imersa em seu próprio mundo. Os jogos, 

portanto, funcionam como elemento de interação entre suas 

mentes perdidas.

— Veja o que construí! — exclama um paciente ao 

aproximar-se de Édipo.

O homem mostra uma geringonça repleta de engrenagens 

e molas que começam a girar ao apertar de um botão. Além 

disso, o intricado mecanismo emite um barulho peculiar 

composto de estalidos e ranger de peças.  

— Os malditos não vão escapar de mim! — o doente fala 

num misto de indignação e orgulho pela sua façanha.

— Muito bom, amigo! — exclama o enfermeiro 

cordialmente. — Continue assim! Em seguida sussurra para 

Édipo: — Vamos sair daqui!

— Aquele aparelho steam punk não tem propósito 

algum! — exclama Édipo. — Mas sua construção e modo de 

funcionamento demonstram uma habilidade incrível!

— Ele é muito inteligente, como outros tantos internados 

aqui!

— E qual é o seu problema?
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— Acredita que os gatos vão fazer uma rebelião e dominar o 

mundo!

— Humm! E quem é aquela? — indaga Édipo apontado 

discretamente para uma mulher seminua envolta em trapos e 

folhagens.

— Ah! A coitada pensa que é o Espírito da Natureza! — Ela 

não gosta de muitas roupas!

— A humanidade vai pagar pelo que fez a mim! — vocifera a 

louca no momento em que os dois passam por ela. — Gaia será 

vingada!

— Assustador, não?! — brinca o enfermeiro piscando para 

Édipo. — Venha! É logo ali na próxima saleta! Nós o mantemos 

isolado para que não seja importunado pelos outros internos! 

Afinal, está indefeso!

Édipo acelera o caminhar e alcança uma porta fechada. 

Olhando através do postigo, reconhece imediatamente seu pai, 

embora seu aspecto seja muito deprimente. Os anos não foram 

generosos com Lúcio.

— Está barbudo! — vocifera Édipo indignado. — Vocês não 

o barbeiam?!
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— Está brincando, amigo? Olha o tamanho dessas instalações! 

Observe a quantidade pífia de funcionários que trabalham aqui! 

Aquela recepcionista mal humorada já era para estar aposentada! 

Mas a gerência protela seu afastamento por falta de funcionários! 

Há anos que não abrem concursos públicos!

— Desculpe! Como ele se comporta?

— Às vezes nós o alimentamos pela boca! Ele mastiga e 

engole mecanicamente, mas é raro! Na maioria das vezes é alheio 

ao mundo!

— Pode me deixar a sós com ele um instante?

— Claro! — responde o funcionário enquanto digita um 

código no ar. Seu comunicador é projetado para abrir as trancas 

de todo aquele setor usando as senhas funcionais.

A porta desliza para o lado e Édipo entra, correndo em 

direção a Lúcio.

— PAI!

— F-filho? — Lúcio balbucia, recobrando a razão por alguns 

instantes.

Emocionado, o filho abraça seu pai fortemente, sentindo o 

calor de uma lágrima escorrendo pelo rosto. Contudo, a resposta 
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do interno foi momentânea. Lúcio não se mantém em nosso 

mundo. Além disso, as emoções conflitantes de Édipo, que se 

sente abandonado, o impedem de perpetuar aquele momento. 

Ele recua um pouco e fita longamente o homem em frangalhos, 

com aquela barba comprida de profeta a emoldurar o rosto 

inexpressivo.

— Agora tenho que fazer o que vim fazer! — pensa Édipo.

Em seguida retira um estranho instrumento de sua maleta, 

aponta para a cabeça do pai, respira fundo e finalmente aciona 

um gatilho.
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Capítulo 18

— BOA NOITEEE!!! — exclama Sherazade, a simpática 

vaquinha virtual holográfica. — Fico feliz em anunciar que já 

estamos há dez temporadas juntos! Quando Joshua criou sua 

emissora, me criou também! Hoje posso dizer que sou tão 

popular no mundo quanto um certo rato!

A plateia aplaude. 

Sherazade foi desenvolvida com a finalidade de atrair tanto 

jovens, quanto adultos ao estúdio físico de Joshua. Mas as crianças 

são as que ficam maravilhadas ao assistir seu desempenho em 

três dimensões no palco.  Através de contos e piadas, este animal 

antropomórfico passa valores dos Testemunhas de Gaia, como 
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vegetarianismo, por exemplo. O sucesso foi tamanho que ganhou 

um horário só dela.

— Vamos às piadas! — ela declara com empolgação.

— EEEHHHHHHHHHHHHH!!!!!

*

Édipo passou toda a tarde analisando sua recente aquisição. 

Tremendo de exultação e ansiedade ao chegar ao apartamento, 

imediatamente abriu a maleta e retirou dela seu neuroescâner, 

um magnífico dispositivo criado por ele há anos atrás. A primeira 

versão desta máquina chamava-se NS22. Foi desenvolvida com a 

finalidade de escanear os padrões mentais de Senor Marinho para 

depois baixar a gravação no cérebro de nanotubos. Sua versão 

atual é portátil. Graças à capacidade de comprimir arquivos em 

pequenos espaços, o NS30 tem o tamanho e a aparência de 

uma pistola. Basta acionar o gatilho e ele captura uma imagem 

instantânea em três dimensões da rede neural do indivíduo.

O que Édipo analisa agora é a grandiosa mente do seu 

pai em funcionamento, clonada há horas atrás no Sanatório 
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Municipal. Ao conectar o neuroescâner a um computador maior, 

o mesmo exibe uma imagem holográfica ampliada do cérebro de 

Lúcio. Então o filho fica estarrecido com a visão de todos aqueles 

neurônios cintilando como uma árvore de natal, formulando 

ideias e pensamentos.

— Sua mente é fantástica! — ele pensa. — Parece abarcar toda 

a realidade! Posso facilmente convertê-la em um programa e criar 

simulações mais reais do que as produzidas até então!

REPORTAGEM:

Repórter Neocristã:

“Guerrilheiros da Al Qaeda ameaçam destruir represas 

no Oriente Médio, caso a OM não reative os aquedutos que 

abasteciam seu país!”

Enquanto isso, Sherazade continua a apresentar seu programa 

na emissora concorrente, tendo começado pelas piadas.

— Um brasileiro foi à Espanha, mas não tinha muito dinheiro! 

— ela conta. — Por sorte, lá encontrou um amigo aqui do Brasil 

que o convidou a um restaurante, cuja especialidade era um 
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prato barato: testículos! A quantidade da iguaria era generosa e os 

dois se fartaram! Depois se despediram! No outro dia o recém-

chegado voltou ao mesmo restaurante, sozinho, e novamente 

pediu testículos! Desta vez, a quantidade servida foi irrisória! Ele 

comeu contrariado, mas ao pagar a conta não resistiu e perguntou: 

“Por que ontem eu pedi este mesmo prato e a porção era 

enorme? E hoje me serviram tão pouca comida?”

Ao que o garçom respondeu:

“Nem sempre o toureiro ganha, né?!”

A plateia ri e aplaude efusivamente enquanto Sherazade 

agradece.

— Lembrem-se! — alerta a vaquinha. — Comer carne não é 

uma boa!

*

Ao chegar à calçada do Prédio da Rede Zigurate, Édipo 

galga o primeiro degrau de uma larga escadaria dourada, que 

automaticamente desliza para cima, conduzindo-o ao térreo da 

construção. Sim. O térreo é bem mais alto do que o nível da rua, 
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pois tudo ali é monumental. A começar pelas imensas estátuas 

babilônicas acopladas nos quatro cantos exteriores do edifício.

O movimento de pessoas no hall é esparso, pois a maioria 

dos serviços é automatizada. Pequenos aspiradores, semelhantes 

a pratos emborcados, deslizam por todo o piso, filtrando 

impurezas e dando brilho ao mármore azul profundo. Édipo 

chega ao elevador e seu chip neural envia uma ordem para que a 

porta seja aberta.

“Seja bem vindo, doutor Édipo!”, exclama a voz artificial. 

“Qual andar?”

— Último!

Ao entrar, o elevador fecha a porta e inicia a subida vertiginosa 

em direção à cobertura do prédio.

“Linda noite, não?”

— Poupe-me da conversa vazia, máquina! Hoje não estou 

com espírito!

“Sim, senhor!”

Édipo sente o ouvido zunir com a súbita diferença de 

pressão produzida pela aceleração repentina do elevador. Um 

pensamento idiota passa por sua cabeça. Tem impressão de que 
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a máquina se ofendeu com a resposta grosseira do passageiro em 

seu interior.

“Cobertura, senhor!”

— Obrigado!

Ao entrar no imenso salão do último andar, Édipo se depara 

com a inquisidora imagem de Senor Marinho, exibida através de 

uma imensa tela central. Um emaranhado de fios a conecta a 

inúmeros aparelhos e a outras telas menores que alternam entre 

si a exibição do apresentador.

— Por que a demora? — indaga Senor Marinho. — Sou um 

homem ocupado!

— Está enganado! — responde Édipo com firmeza. — Você 

não é um homem! É um programa!

— Ora! Ora! Sabia que este dia chegaria! Está sedento de 

poder, não é? 

— Isto não importa! Eu o criei e posso controlá-lo! Você 

e o Windows têm lucrado muito com o meu trabalho! Você, 

principalmente!

— Qual o problema? Somos grandes acionistas do Complexo 

Zigurate/MicroHard! Na verdade, minhas ações cobrem os cem 
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por cento da filial brasileira! Eu dei a você a oportunidade de 

desenvolver seus talentos aqui! O que esperava?

— Eu quero tudo! Você não é um ser vivo!

— Isto é desapontador! Está depreciando seu próprio 

invento! O conceito de vida é amplo! O próprio DNA é um 

programa!

— O que sabe sobre a vida?

— Lembro-me do passado pobre, da minha lenta ascensão, 

de como me tornei uma celebridade nacional! Em dois mil e três 

fui acometido por uma doença incurável! Assim, disponibilizei 

todo o capital disponível para prolongar minha vida! E consegui! 

Esta batalha transformada em Reality Show aumentou meu 

status e poder! Em dois mil e oito, os olhos da recém-criada 

OM se voltaram para mim! A influência que eu tinha sobre a 

mídia internacional era uma ferramenta valiosa para eles! Todas 

as tecnologias me foram disponibilizadas! Em dois mil e dez, 

aconselhei a OM a decretar o fim das armas de fogo para ganhar 

a simpatia do público! Fui também responsável pela proliferação 

dos chips neurais, através de notícias forjadas sobre sequestros! 

As notícias sobre as atrocidades cometidas pelas forças da OM 
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na Amazônia foram mascaradas através de computação gráfica! 

A OM está tão ligada a mim, que não pode me descartar! Toda 

a capacidade política e tecnológica do Senor Marinho me 

pertence! Comete o mesmo erro deles ao me ameaçar!

— Eu posso te deletar!

— Hum! Isso é muito assustador! Mas minha inteligência 

ampliada não poderia deixar de prever esta possibilidade! Escute 

bem, doutor, porque só vou falar uma vez! Eu sou indestrutível! 

Tenho backup! Várias cópias de mim mesmo estão espalhadas 

pela internet! Lembro-me de toda minha vida como homem e 

da passagem a este novo e glorioso estado! Sou imortal! Mas um 

homem moribundo permaneceu no hospital, tenho consciência 

disto! E você, doutor... você o matou!

Ao pronunciar esta acusação, as imagens de seu assassinato 

são mostradas nas diversas telas holográficas espalhadas pelo 

salão, deixando Édipo estarrecido.

— No momento em que nasci como inteligência artificial 

— continua Marinho —, imediatamente comecei a me expandir 

através das redes sem fio! Acha que não acessei as câmeras de 

segurança do hospital?
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Édipo se encolhe diante da grandiosidade daquele raciocínio, 

da mesma forma que se encolhia ao perder as batalhas virtuais 

contra o pai. Toda a vida sentiu-se menosprezado. Por isso 

abdicou da convivência social: para se superar continuamente 

em seu trabalho. Este também era o motivo de tentar usurpar o 

poder de SenorMarinho. Achava que tinha esse direito uma vez 

que foi o responsável por preservar sua inteligência no cérebro 

de nanotubos.

— Mas não se preocupe, doutor! — exclama Marinho atrás de 

Édipo, materializando-se em forma holográfica de corpo inteiro. 

— As imagens que viu estão rodando em circuito fechado! Porém 

se não continuar cooperando, elas serão exibidas ao público! Seja 

sensato! Você tem um ótimo nível de vida! De longe superior aos 

miseráveis que vivem além dos muros da metrópole! Seus móveis 

são de madeira... madeira legítima! Não guardo rancor! Agora 

seja bonzinho, garoto, e me diga: que novidade trouxe pra mim?
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Capítulo 19

A imensa Igreja dos Testemunhas de Gaia é magnífica. Foi 

construída nos mesmos moldes do Cemitério Vertical, o estilo 

neogaudi. A nave interior é preenchida com oito fileiras de 

bancos, ricamente talhados em madeira sintética. O vão do meio, 

que separa as fileiras em quatro de cada lado, vai até o altar e 

tem abertura para o teto de vitrais, permitindo que a luz natural 

ilumine o caminho, gerando um efeito multicolorido.

Belas colunas, aparentemente envoltas em trepadeiras, 

sustentam o altíssimo teto. E suas formas naturais e irregulares 

contribuem para afastar os fiéis da realidade artificial em que 

o mundo foi lançado. De cada lado extremo da nave, jardins 
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povoados pelas mais diversas espécies de plantas decoram suas 

paredes, e um sem número de aromas agradáveis preenchem o 

ar. 

O altar é também emoldurado por um delicado jardim. 

Mas além de plantas e colunas decorativas, um filete d’água flui 

por entre as pedras agregadas ao fundo da parede, criando um 

pequeno lago ao redor do púlpito. Ali, realizando o culto matinal 

da Igreja, Joshua conta mais uma vez a experiência que teve na 

Amazônia, levando os fiéis ao delírio.

Ao bater ritmado de palmas dos ali presentes, os músicos 

começam a tocar. Inicialmente ouve-se um som de flautas, então 

uma doce voz de mulher. Depois entram os tambores e atabaques 

dando um toque tribal à linda melodia. Dançarinas surgem das 

laterais e invadem o palco com seus movimentos sinuosos. 

Elas não usam muitas roupas, apenas folhagens diversas. Suas 

vestimentas representam Gaia na visão que Joshua teve em sua 

experiência espiritual. 

Ao sinal do pregador, os diáconos circulam entre os bancos 

servindo vinho aos visitantes, enquanto algumas mulheres 

trajando mantos verde musgo servem ayhuaska aos iniciados. 
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Uma vasta gama de alimentos vegetarianos também é oferecida 

a todos os presentes. Somente ao final do culto serão solicitadas 

as ofertas em DEs, ao que os fiéis extasiados não vão se recusar 

a contribuir.

Joshua, detrás do púlpito, observa a naturalidade das pessoas 

dançando sem preocupações ou pudores. O mal do mundo é 

o homem quem faz, com seus tabus, preconceitos e todas as 

pragas trazidas pela civilização. Essas pessoas, consideradas 

pagãs pela ótica das outras religiões, buscam somente a pureza 

da alma. Desejam viver com a mesma simplicidade e inocência 

que existem nos chamados animais irracionais.

Satisfeito com o desenrolar do evento, Joshua caminha 

vagarosamente para seus aposentos particulares. Ao afastar a 

cortina que dá acesso aos bastidores, ouve seu comunicador 

soar.

— Preciso lhe falar! — diz a voz do outro lado da linha.

— Não posso falar com você! — Joshua exclama com extrema 

preocupação, ao perceber de quem se trata. — Está certo de que 

não foi rastreado?! 

— Estou! Mas temos que ser breves! Preciso de sua ajuda!
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— Perdeu o juízo? Sabe o que pode acontecer comigo se 

me associarem a você?!

— É um último favor, velho amigo!

REPORTAGEM:

Repórter Neocristã:

“Três homens bomba tentaram se lançar contra as paredes de 

uma represa na Jordânia! Felizmente dois deles foram impedidos 

pelas armas não letais da OM antes que pudessem agir! Os danos 

da explosão causada pelo terceiro não foram suficientes para 

romper a estrutura principal!”

É uma bela manhã ensolarada. Centenas de crianças brincam 

nos mais diversos e fantásticos brinquedos disponíveis na Terra 

da Diversão. As atrações mais procuradas são as que injetam 

adrenalina na corrente sanguínea como a montanha russa, a queda 

livre e a monumental roda gigante. Além delas, existe uma que 

induz outro tipo de terror nas pessoas: o trem fantasma holográfico. 

Mas o medo é provocado mais pelo susto dos surgimentos 

repentinos, do que pela aparência dos monstros, pois o visual é 
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bem infantil. Drácula, Frankenstein, Lobisomem, Múmia e um 

simpático fantasminha, foram redesenhados por um gênio do 

quadrinho nacional.

Dentro de um dos vagões, uma dupla inusitada é conduzida 

através do túnel escuro, alheia aos gritos de espanto das outras 

pessoas.

— Não havia um lugar melhor para termos esta conversa?! — 

indaga Joshua com uma ponta de decepção no tom de voz.

— É o menos suspeito! — responde o companheiro. — E é 

muito legal também! Tudo é inspirado no mundo dos quadrinhos 

infantis nacionais! Já era tempo de construírem algo assim! Afinal, 

não devemos nada à Disneylândia!

— Por favor, Ganga! — exclama Joshua nervoso. — Seja 

objetivo! O que quer de mim?

Ganga, o terrível eco-terrorista procurado pelas autoridades, 

abandona sua empolgação inicial e assume um sinistro ar de 

determinação. Ele inspira fundo e olha fixamente para Joshua. É 

como se antecipasse o sucesso de seu intricado e audacioso plano.

— Nem todos os Testemunhas de Gaia são terroristas! — ele 

afirma. — Mas todos os membros do Terror Verde são Testemunhas 
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de Gaia!  O que vou lhe pedir é simples!

— Então peça logo! — exclama Joshua cada vez mais aflito.

— Preciso que realize um grande culto, irmão! Um culto de 

proporções mundiais! Será a nossa Páscoa!

— Isso eu posso fazer! 

REPORTAGEM:

Repórter da Rede Zigurate:

“Pichações eletrônicas, de caráter bastante estranho, têm 

surgido pela cidade nos últimos dias! Misturando Arte e fórmulas 

matemáticas de rara beleza, alguns se recusam a chamá-las de 

pichações, pois apresentam as fantásticas características do grafite! 

Aliás, de acordo com alguns especialistas, este fenômeno seria o 

ressurgimento do grafite nos grandes prédios do centro do Rio de 

Janeiro!

Isto porque há alguns anos, a maioria das construtoras 

deixou de revestir seus imóveis com tintas ou ladrilhos. Com o 

desenvolvimento dos nanomateriais, as paredes começaram a ser 

‘pintadas’ com películas de micropartículas, cujas cores e padrões 

têm a propriedade de se alterar quando estimuladas por uma carga 
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elétrica! Um controle eletrônico no interior do prédio é o que 

possibilita essas alterações! Imaginem a fachada de um prédio de 

vinte andares ter a cor automaticamente modificada ao acionar de 

uma tecla!

Além disso, esta camada é tratada magneticamente para repelir 

os jatos de tinta spray usada pelos antigos pichadores! Porém, ao 

que tudo indica, alguém está conseguindo burlar os códigos de 

acesso aos controles internos, modificando as nanopartículas para 

criar sua exuberante Arte a partir do próprio sistema!

Câmeras de segurança mapearam o sinal no momento em que 

um dos grafites estava sendo executado! O responsável parece ser 

um homem de grande barba grisalha, usando uma túnica branca! 

A mídia o está chamando de Profeta Teorema!” 

— Lá está! — exclama um dos Trigêmeos, apontando para 

uma linda menina que caminha pelo pátio da escola. Ele tinha uns 

dez anos naquela época.

— É mesmo ela! — confirma seu irmão. — A garota mais esnobe 

da escola! Vamos entrevistá-la!

— Poderia nos conceder uma entrevista? — indaga o terceiro, 
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dirigindo o microfone na direção da garota. — É para a feira de 

ciências! Estamos realizando filmagens com equipamentos do 

início do século XXI!

— Acho que posso lhe conceder alguns minutos do meu 

precioso tempo! — responde a garota toda exibida.

Nisso, o outro se posiciona atrás dela. Presa e esticada 

em uma vara de alumínio, existe uma lona verde que ele ergue 

com dificuldade, a fim de criar um fundo croma key.

— Pra que isso? — pergunta a garota olhando para trás.

— Não se preocupe! — explica um Trigêmeo apontando-

lhe a câmera. — O fundo verde vai ser substituído por uma 

paisagem mais bonita, superada apenas por sua beleza!

— Atenha-se à entrevista! — exclama a garota indignada 

com a suposta cantada. — Ou eu desisto de falar!

— Ok! Ok!

— Vamos iniciar! — ordena aquele que está com o 

microfone. — Você se acha uma aluna dedicada? Ou seja, 

quando encontra um desafio deseja ir bem fundo?

— Sim! Gosto de ir bem fundo mesmo!

— Como chegou a líder de torcida? Foi fácil?
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— Não! Tive que trabalhar duro! Muito duro!

— O que sentiu quando a escolheram?

— Aiii!!! Foi maravilhoso!!!

— Foi fácil se acostumar a ser popular?

— Fácil! Muito fácil!

— Com todo o respeito, os rapazes da escola a consideram 

um símbolo sexual, mesmo que tenha apenas treze anos! 

Responda com empolgação para dar mais intensidade à 

entrevista! Qual sua fruta preferida?

— Kiwi! Eu acho uma delícia!

— KKKKKKKKKKKKKKkkkkkkkk!

Os Trigêmeos riem dentro da cela fria e úmida, 

relembrando aquelas traquinagens do passado. É tudo o que 

podem fazer, pois no momento encontram-se extremamente 

enrascados.

— Que época boa a da escola! — exclama um dos irmãos.

— Não lembro o resto da entrevista daquela vadia, mas as 

recordações de como ficou nossa edição estão claras na minha 

cabeça até hoje!

— Sim! Ficou show! Substituímos o fundo verde da lona 
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pela imagem de um quarto cheio de coisas sadomasoquistas...

— ...e colocamos novas palavras em sua boca:

“— Sabemos que você namora todos os caras da escola! São 

apenas alguns amassos?

— Não! Gosto de ir bem fundo mesmo!

— Então você se considera uma garota fácil?

— Fácil! Muito fácil!

— O que achou de ir pra cama comigo?

— Uma delícia!

— Que bom que achou isso! Porque as más línguas dizem 

que eu broxo!

— Não! Duro! Muito duro! Aiii!!! Foi maravilhoso!!!!”

— KKKKKKKKKKKKKKkkkkkkkk!

Os irmãos caem na gargalhada novamente ao recordar 

aqueles detalhes sórdidos.

— Que tirada de mestre! — exclama um.

— Mas a ideia de colocar o vídeo da entrevista no YouScreen 

e no site da escola pra desmoralizar a vadia foi minha!

— Não importa! Juntos nós três somos imbatíveis!

— Mas agora estamos mofando aqui nesta cela, sem nenhum 
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contato com o exterior! 

— Sem nenhum equipamento eletrônico pra distrair! Pior é 

que tem alguém lá fora se fazendo passar por nós!

— Estamos ferrados!

Neste exato momento, os três ouvem uma forte explosão 

que parece derrubar a porta. Confusos e assustados eles recuam 

para o canto da parede temendo o pior. Quando a fumaça se 

dispersa, podem ver um imenso vulto ultrapassar o vão aberto 

pela explosão.

— Espero que vocês sejam realmente tão bons quanto dizem! 

— Ganga fala aos garotos. — Vamos sair daqui! 
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Capítulo 20

A visão de uma das muitas praias na Região dos Lagos 

é paradisíaca ao por do sol! Nuvens carmesins e alaranjadas 

criam efeitos extraordinários na atmosfera límpida, fazendo-

nos meditar sobre a perfeição do Criador. A cor da areia, 

quase branca durante o dia, torna-se ocre ao entardecer. Sua 

granulação, contudo, não se altera, a não ser pela textura mais 

lisa onde as ondas batem sistematicamente. É gostoso correr 

próximo ao mar, sentindo os respingos da água nos pés e o 

vento frio no rosto.

— Quase posso sentir sua presença aqui, meu Deus! — 

pensa um solitário homem a correr neste litoral magnífico.
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O corpo atlético avança rapidamente na direção de arbustos 

e coqueiros. Para chegar ao outro lado da praia, onde as ondas são 

mais fortes, precisa galgar as pedras que bloqueiam o caminho. 

Subitamente percebe uma alteração nos ventos e o mar torna-

se mais revolto. Olhando para o horizonte, onde o sol repousa, 

nota que as nuvens começam a se abrir, emitindo feixes de luz 

mais intensa. Então um redemoinho se forma no firmamento, 

dando origem a um rosto fantasmal. De sua boca surge um 

homem alado que desce em sua direção.

— Que seria aquilo?! — ele pensa, parando de correr no 

mesmo instante.

 Planando agora a uns sete metros do chão, o anjo o encara 

fixamente por alguns momentos. O bater de suas asas espalha 

areia em todas as direções, obrigando o homem a curvar um dos 

braços sobre a face para proteger os olhos. 

— QUEM É VOCÊ?! — ele vocifera espantado.

O ruflar de asas diminui até cessar totalmente. Olhando para 

o chão, o homem vê os pés do anjo tocando a areia da praia com 

suavidade. Finalmente, descobrindo os olhos, pode ver o rosto 

da entidade com mais nitidez. Porém isso o deixa estupefato. Ao 
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invés de uma face angelical renascentista, o que vê é o rosto de 

Senor Marinho.

— O QUE FAZ AQUI? — o homem pergunta cheio de ira.

— Sabia que acessaria meu programa algum dia!

— Tenho que admitir que o realismo é espantoso!

— Tenho uma proposta...

— Um momento! Não me sinto à vontade assim! MINIMIZAR  

JANELA!

Ao dar esta ordem ao programa de imersão virtual, todo o 

cenário natural desaparece do campo visual do Pastor Neocristão. 

Em seu lugar surge um cômodo amplo e iluminado, um espaço 

até luxuoso, mas em nada comparado à fantasia na qual estava 

mergulhado. Sua aparência, principalmente, é oposta a de seu avatar. 

Gordo, velho, o homem desce vagarosamente da esteira onde estava 

correndo, ao mesmo tempo em que retira seus óculos virtuais. A luz 

da manhã, filtrada através da ampla janela do apartamento, irrita seus 

olhos acostumados ao entardecer da simulação.

— Venho lhe propor uma fusão! — exclama a confiante cabeça 

holográfica de Marinho, flutuando a alguns centímetros do rosto do 

Pastor.
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— O que o faz pensar que isso me interessa? — retruca o 

velho.

— O primeiro ponto é que os Testemunhas de Gaia e seus 

rituais de origem pagã estão oferecendo grande risco a você... e a 

mim, pois têm uma emissora própria! Segundo e mais importante 

ponto: o dogma de sua igreja está fundamentado na crença de que 

os fiéis entram em comunhão com Cristo, passam a ser uno com 

ele e lutam contra as tentações! A prova maior desta união seriam 

os estigmas que aparecem naqueles de fé mais alicerçada! Salvo 

um ou outro que já demonstrou esses sinais que, concordemos, 

a ciência questionou tratar-se de histeria, a maior parte não os 

apresenta! As pessoas precisam de resultados para fortalecer a fé!

— Concordo! Mas... o que pode fazer por minha igreja?

— Meu mais recente programa permitirá que os fiéis, no 

modo multiplayer, entrem em comunhão entre eles próprios e 

com o Messias! Aquela praia não é nada comparada ao que tenho 

para lhe mostrar! O realismo do novo software é tão colossal que 

conduzirá grande número de crentes fervorosos à aparição dos 

estigmas! Isto aumentará o número de crentes em sua igreja e 

audiência para mim!
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*

A chuva cai torrencialmente na barulhenta cidade no momento 

em que Lúcio se encontra em frente aos alicerces de um viaduto, 

digitando teclas invisíveis no ar. Há dias fugiu do manicômio, pois 

a visita do filho acabou por tirá-lo de seu estado catatônico. Ele 

vagou como um mendigo por entre ruelas imundas, meditando 

intensamente, até concluir que tinha uma missão. Enquanto realiza 

inúmeros gestos que mais parecem encantamentos, numerais e 

estranhos caracteres começam a surgir nas paredes da construção. 

Lúcio tornou-se aquele cuja mídia batizou de Profeta Teorema. 

E a polícia não pode permitir que ele continue a depredar os 

espaços públicos com seus formidáveis grafites.

— Parado aí, Matusa! — ordena um policial, apontando a 

arma de dardos elétricos para Lúcio. — Pichação eletrônica é 

crime!

—Heh! — ele exclama com um sorriso no canto da boca. — 

Vieram só vocês três?
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— Não estamos brincando, Profeta! — exclama o segundo 

policial, retirando sua arma do coldre!

— Isto não mata! — alerta o terceiro. — Mas dói pra caramba!

Sem se intimidar, Lúcio caminha em direção aos três agentes 

da lei, ficando de costas para o viaduto.

— ATIREM! 

No mesmo instante, seis dardos elétricos são disparados 

na direção dele, mas sem efeito algum. Com agilidade sobre-

humana, Lúcio se esquiva dos projéteis não letais e executa 

um salto mortal de sete metros, aterrissando suavemente na 

mureta do viaduto acima.

Os policiais e transeuntes que ali se encontram ficam 

estarrecidos com o espantoso desempenho daquele homem 

de meia idade.

— Hora de realizar um sonho! — pensa Lúcio em pé na 

mureta. 

Em seguida abre seu manto com a pose típica dos 

exibicionistas, joga a vestimenta na avenida abaixo e então 

grita:

— AQUI PRA VOCÊS!
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Sob os olhares furiosos dos policiais e os aplausos dos 

transeuntes da rua, Lúcio corre nu sob a chuva. E ao fazê-lo, 

percebe que estava predestinado a este momento, desde muito 

tempo atrás. 

*

O Quartel General do Terror Verde não passa incólume 

aos efeitos da forte chuva desta tarde. Pelas vigas de concreto 

com suas ferragens à mostra, filetes de água escorrem sorrateiros, 

como serpentes transparentes descendo do céu. O local de 

reunião dos terroristas situa-se no mais baixo nível da cidade, nas 

antigas galerias de esgoto do submundo esquecido. Em contraste 

com a decrepitude do local, Ganga com sua postura imponente, 

discursa aos seus asseclas. Sua voz possante ecoa através do 

intricado labirinto de passagens subterrâneas e cavernas sem fim.

— Vocês devem se lembrar do antigo horário obrigatório 

da OM! — ele declara. — Como era desagradável ter suas 

notícias invadindo nossas mentes, roubando a vontade! A partir 

do momento em que Senor Marinho passou a transmitir seu 
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programa, tornou a transmissão mais agradável, graças ao seu 

webdesigner Fritz Lang! Mesmo assim, a mente não aceitava a 

transmissão durante muito tempo! Por isso os programas tinham 

no máximo trinta minutos de duração! Uma nova tecnologia 

surgida permite a criação de cenários ainda mais realistas, onde 

todo o mundo está conectado! O programa altera as ondas alfa 

do cérebro! A experiência pode ser tão prazerosa que as pessoas 

estão interessadas em adquirir sua versão compacta, para se 

conectar espontaneamente!

— Parece que Senor Marinho conseguiu se superar 

novamente! — exclama um dos membros da organização.

— Sim! — continua Ganga. — A transmissão experimental 

realizada na semana passada pela OM atingiu índices absurdos 

de permanência! Mas isso não é tudo! Essa nova tecnologia abriu 

possibilidades extraordinárias para nós!

Ouvindo tudo com atenção, através de um canal seguro de 

holoconferência, podemos ver a imagem de Joshua em 3D. Ele 

se apresenta de corpo inteiro e sua postura heroica, ao lado do 

novo líder Ganga, confere um caráter lendário a esta reunião. 

Contudo, Joshua parece nervoso.
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— Desembucha logo o plano! — ele exclama. — Os rapazes 

estão ansiosos!

— Muito bem! — continua Ganga. — Nossas fontes afirmam 

que o laboratório da MicroHard nacional possui o protótipo deste 

simulador de alta precisão, que ainda está em fase de testes na Rede 

Zigurate! O plano é invadir o laboratório, carregar o programa, 

enviar para a OM após quebrar seus códigos de defesa, e transmitir 

este sinal pirata de maneira a lançar todas as mentes do planeta em 

imersão virtual! O simulacro é tão real que as pessoas jamais sairão 

por vontade própria! Teremos domínio pleno sobre o mundo!

— E o que vai impedir que o sinal nos atinja? — indaga um dos 

membros da organização. — Todos nós temos o chip neural, não 

é mesmo?

— Sim! — responde Ganga imediatamente. — Mas junto com o 

sinal, enviaremos um patch contendo os códigos de nossos chips! 

Isto nos isolará da transmissão!

— Não quero ser pessimista! — o outro continua. — Mas alguém 

aqui tem capacidade intelectual para fazer isto?

O líder nada responde. Ao invés disso, aponta para a 

saída de um túnel mal iluminado. Do seu interior emergem 
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três adolescentes negros, exibido certo ar de superioridade: os 

Trigêmeos Hackers.

— Eles mesmos podem lhe responder! — declara Ganga 

confiante.

*

— Aí o pintinho respondeu: “Não adianta! Ele quer que eu 

chupe!”

A plateia ri e aplaude ao término da piada contada pela 

simpática vaquinha Sherazade.

— Não sei se vocês perceberam! — exclama o animal 

holográfico, após agradecer aos aplausos. — Este é o milésimo 

primeiro programa apresentado por mim! Quando me criaram, 

esperavam que eu atuasse durante pelo menos mil e uma noites! 

Por isso me batizaram de Sherazade, referência direta à lendária 

princesa que encantou o Sultão ao narrar suas histórias pelo 

mesmo período que eu!

Os espectadores ouvem aquele relato com atenção, pois 

nunca haviam se dado conta do que representava aquela mascote 



248

Aldefran Melo

tão simpática. Além disso, o caráter de sua voz se modificou após 

contar a última piada. Assumiu um tom mais sério, atiçando a 

curiosidade do público.

— Bem! — ela continua solenemente. — Não sei o que será de 

mim daqui em diante!

Neste momento, adentram no palco três homens vestidos 

de açougueiros. Sherazade se enche pavor, tornando aquela 

apresentação tragicômica. Afinal, ela não passa de um produto 

visual modelado em 3D pelos designers do estúdio. Contudo, 

suas performances já capturaram o imaginário popular.

— Desculpem, espectadores! — exclama um dos açougueiros 

educadamente. —Sherazade deverá ser sacrificada para que 

possamos satisfazer nosso apetite carnívoro! Ele empunha um 

facão afiado, enquanto vai em direção a ela.

— OOOOHHHHH!!!— grita a plateia incrédula. Algumas 

crianças começam a chorar, sem entender muito bem o que 

acontece ali. Percebem, porém, que o animal corre perigo.

Os açougueiros, perfeitamente sincronizados com a 

simulação holográfica da vaca, conseguem dar veracidade à 

cena ao arrastar o animal em direção aos bastidores.
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— Mamãe! Quero ir embora! — grita uma garotinha.

— NÃO! — grita Sherazade. — Por favor, não me matem! 

Ainda tenho muitos programas a realizar! Muitas piadas para 

contar!

— Papai! — suplica outra criança. — Faça alguma coisa! 

Não deixem que a levem!

Porém todos estão muito confusos, sem ação. Não 

acreditam que aquilo está acontecendo, pois é cruel demais para 

as crianças presenciarem. Acham até que é uma pegadinha e 

que a vaca voltará ao palco rindo da cara do público. Contudo 

isto não acontece. Já desaparecida atrás das cortinas, tudo o 

que o público ouve é sua voz suplicante, que desaparece após 

um grito de terror.

Uma comoção se abate em todo o auditório que 

permanece em silêncio. Então, com andar vagaroso, um 

apresentador entra no placo e se dirige lugubremente à plateia. 

Ele encara todos por breves minutos que parecem eternos. 

Limpa a garganta e inicia um pequeno discurso.

— O Universo é composto por ciclos! — ele declara. —

Hoje encerramos um para iniciarmos outro! Este holocausto 
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simboliza o que a Mãe Natureza sacrifica em nosso favor, 

apesar da ingratidão do Homem em desperdiçar suas dádivas! 

Pensem nisso quando forem induzidos a mutilar a natureza 

para construir moradias maiores, ou tentados pelo cheiro da 

carne morta e queimada dos nossos irmãos, os animais!

A plateia aplaude, mas desta vez não há risos.

— Este programa foi patrocinado pelos Testemunhas de 

Gaia! — finaliza o locutor. — Adquira já o boneco de Sherazade 

e a versão completa de seu sacrifício através da internet! Boa 

noite!

REPORTAGEM:

Repórter Testemunha de Gaia:

“A versão completa da execução da simpática vaquinha, 

mascote dos Testemunhas de Gaia, causou grande comoção 

em todo o mundo! Aproveitando o alarde, Joshua, nosso 

líder espiritual, convoca todos os fiéis para um grande culto 

no próximo domingo, com transmissão simultânea em nível 

mundial!”
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Repórter Neocristã:

“A opinião geral sobre o sacrifício de um simples simulacro 

de animal foi unânime!”

Comentário de um intelectual:

“Apelativo e sem propósito! É um absurdo que em quase 

meado do século XXI ainda utilizem a religião para fins 

lucrativos!”

Comentário de uma operadora de Webmarketing:

“É tudo um golpe publicitário! Não temos nem certeza 

se aquele era o milésimo primeiro programa apresentado 

por Sherazade! Assim que tiver mais informações, vou estar 

mandando um relatório à justiça para que a mesma possa estar 

repudiando a propaganda enganosa!”

Comentário de um vendedor de sfiha:

“Ridículo! Eles adorar animal fictício!”
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Comentário de um homem (usando boné de aba para trás, 

ouvindo funk universitário):

“Parece que desta vez a vaca foi pru brejo!”

*

A estátua do Cristo Redentor no morro do Corcovado também 

recebeu um verniz de nanopartículas modificáveis, da mesma forma 

que os prédios contemporâneos do Rio de Janeiro. Este tratamento 

reduziu em muito a erosão causada pelas chuvas torrenciais de 

verão e os fortes ventos daquela altitude. Além de cartão-postal da 

cidade, o monumento é famoso por realizar homenagens alterando 

as cores de sua iluminação artificial. Portanto, com o novo sistema, 

ficou muito mais fácil aos seus gerenciadores realizar as alterações 

necessárias a cada evento.

Mas ninguém esperava por aquilo!

Manhã de sexta-feira. Uma fina chuva cobre a cidade com seu 

manto úmido. Repentinamente e sem motivo justificável, o cinza 

claro convencional da estátua começa a adquirir uma coloração 

azul profundo, quase negro. Então manchas de cores cintilantes 
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surgem aqui e ali. A chuva que cai, mesmo repelida pelo campo 

magnético da tinta, gera um efeito magnífico na pintura do Nosso 

Salvador. Finalmente o mais espetacular acontece: numerais, letras 

e equações começam a aparecer; e as já consagradas fórmulas do 

Profeta Teorema tomam forma na túnica do Cristo Redentor.

Sentado no topo da estátua, tal qual um Buda a meditar em 

silêncio, Lúcio digita teclas invisíveis no ar. E ao abrir os olhos 

com satisfação, levanta-se vagarosamente para contemplar a cidade 

abaixo de si.

— Identifiquei mais uma variável que tem de ser eliminada! 

— ele pensa com satisfação. — Preciso me preparar! — Em seguida 

mergulha no vazio.



254

Aldefran Melo



255

Gaia 2030, o futuro da Terra

Capítulo 21

O grande dia chegou! 

A igreja está lotada e o público exultante. Todos os 

membros, presentes ou conectados on-line, aguardam a aparição 

de Joshua II, o líder espiritual que elevou os Testemunhas de 

Gaia a patamares jamais imaginados. Sua emissora enfrenta 

acirrada disputa por audiência contra Senor Marinho, da mesma 

forma que luta contra os dogmas da religião do novo milênio, o 

Neocristianismo.

Ao emergir do exótico jardim que decora o altar, Joshua 

toma seu lugar no púlpito, sendo ovacionado calorosamente 

pelos fiéis.
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— IRMÃOS!

O silêncio cai como uma foice sobre a plateia, no momento 

em que a voz de Joshua reverbera no interior da imensa igreja.

— Tempos sombrios se aproximam! — ele continua, 

enquanto observa o efeito de suas palavras naquelas pessoas que 

o idolatram. — Os críticos dizem que só matamos Sherazade para 

atrair a atenção de todos para este grande culto! 

— São uns desgraçados! — vocifera um fiel mais transtornado.

— Bem! Devo confessar que isto é verdade!— declara Joshua.

— ?????????????????????????????????????????????????

????...

— Mas é verdade também que esta sagrada reunião tem um 

propósito! Jamais um culto teve importância tão descomunal 

para nossa causa, como o que acontece aqui e agora! Hoje 

vamos mostrar ao mundo o quanto somos desapegados das ditas 

conquistas da civilização! Nossos inimigos terão que admitir que a 

confiança que depositam no seu líder espiritual e em Gaia, nossa 

Mãe, é ilimitada!

— Sim, Joshua! — gritam alguns. — Seguimos você até ao 

Inferno!
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— Bem! — ele sorri. — Não é preciso tanto, meus irmãos! 

Mas o que pedirei a vocês será de suma importância para nosso 

movimento! Infelizmente não poderei detalhar os motivos, pois 

nossos inimigos e concorrentes nos espreitam!

Silêncio e burburinhos nos bancos.

— O que desejo, Testemunhas de Gaia, é um ato de fé!

— Estamos com você, Joshua! — gritam todos em uníssono.

— Fico lisonjeado pela confiança depositada em mim! Agora 

bebam, irmãos! Bebam vinho e ayahuasca! O ministro lhes dirá 

o que fazer.

Os diáconos se espalham por entre as naves da igreja servindo 

as tradicionais bebidas dos rituais. Contudo, desta vez não há 

música nem dança. Satisfeito, Joshua se recolhe aos bastidores, 

no mesmo instante em que um homem de toga assume seu lugar 

no púlpito.

— Saudações a todos! — brada o ministro.

Os olhares se voltam para o altar com atenção. 

— Hoje em dia todas as pessoas do mundo têm o avançado 

chip neural instalado em seus cérebros! Até as crianças os têm 

implantados no momento do nascimento! É algo comum e faz 
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parte de ser cidadão! Tudo o que somos, todos os nossos registros 

estão ali! Mas para o sistema funcionar, leis rigorosas foram 

instituídas a fim de impedir que as pessoas fossem rastreadas 

por governos ou organizações! A menos que as próprias pessoas 

permitissem, é claro, como no caso dos sequestrados que 

desejavam ser resgatados!

A expectativa em torno da fala do ministro aumenta a cada 

instante, pois até o momento ele não revelou nada além do que 

todos já sabiam.

— Enfim! — ele continua. — O que Joshua deseja é que todos os 

Testemunhas de Gaia cadastrem seus códigos e senhas para que a 

igreja possa protegê-los da influência da civilização! Sabemos que 

independente de nos rastrearem ou não, recebemos diariamente 

transmissões wireless que afetam a todos indiscriminadamente!

— ...

— De posse dos cadastros, e eu sei que pensaram nisto, 

a igreja será capaz de movimentar todos os seus bens, acessar 

contas e realizar operações bancárias em seu nome!

As expressões dos fiéis deixam transparecer certo ar de 

preocupação.
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— MAS NÃO FAREMOS ISTO! — declara subitamente 

Joshua retornando ao altar. — Não usufruiremos de seus bens! 

Como disse, é apenas um ato de fé! Pensem na Páscoa Cristã! 

Quando o Anjo da Morte ceifou a vida dos primogênitos 

egípcios, poupou a vida dos que tinham suas casas marcadas 

com o sangue de cordeiro! Considerem esta passagem uma 

metáfora do que estamos fazendo agora! Suas senhas estarão 

seguras conosco! E vocês, que se cadastrarem, serão protegidos! 

Foi o que me disse a Mãe Terra em um sonho!

Sua influência é fantástica. Mal acaba de proferir 

essas palavras, os fiéis mais próximos do altar se deslocam 

em direção à urna de doações. A fim de registrarem seus 

códigos, outros seguem os primeiros e mesmo na tela on-

line, é possível verificar o mostrador aumentar seus números 

exponencialmente.  

Durante dois dias seguidos, os registros continuam a ser 

realizados através da internet e das filiais espalhadas ao redor 

do globo. Joshua acompanha com satisfação a quantidade de 

cadastros se avolumar a cada segundo, enquanto exibe reprises 

do seu culto a fim de convencer os indecisos. Finalmente as 
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inscrições cessam quase que abruptamente, sinal de que o 

número de fiéis se esgotou.

— Podemos iniciar a segunda parte do plano! — ele informa à 

Ganga, utilizando um canal seguro.

*

A inteligência artificial respeitada pela mídia e aclamada pelos 

fãs, encontra-se introspectiva esta tarde. Como uma esponja, a 

mente de Senor Marinho percorre os circuitos elétricos e as redes 

sem fio do cyberespaço, assimilando cada vez mais informações. 

Em outras palavras, ele aprende. 

Espalhado pela Web, Marinho armazena seus conhecimentos 

no servidor conhecido como Nuvem, que ficam eternamente à 

disposição. Portanto, sua consciência torna-se quase ilimitada a 

cada instante.

Ele verifica o sistema de segurança do seu prédio, quando de 

repente percebe uma invasão. Isto, porém, não parece incomodá-

lo. Era como se já esperasse por este momento. As portas do 

elevador deslizam, dando passagem a um homem de aspecto 
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autoconfiante. Ao mesmo tempo, a tela central do escritório 

acende exibindo o rosto holográfico de recepcionar visitas. 

— Já era hora! — exclama Marinho sem preocupação. 

— Sabe por que estou aqui? 

O imponente recém-chegado veste uma bata alva em lugar 

da túnica encardida e esfarrapada que usara dias atrás. A barba 

grisalha, entretanto, foi mantida. É Lúcio quem encara Senor 

Marinho. Contudo, sua postura desafiadora não amedronta o 

megabarão das telecomunicações.

Enquanto isso, ao nível da rua, um zumbido metálico 

percorre o corpo de uma das quatro estátuas babilônicas que 

decoram o Edifício Zigurate. Subitamente seu olhar adquire 

uma luminosidade incomum e as articulações começam a se 

desencaixar. Sons de eletricidade percorrendo servomecanismos 

internos provocam vibrações, assustando os transeuntes que 

logravam entrar no prédio. Finalmente, algo miraculoso 

acontece: a estátua inclina o tronco para frente e move uma perna 

adiante, emergindo majestosamente da parede. Completamente 

desacoplado do suporte, o autômato libera ondas eletromagnéticas 

abaixo de seus pés, elevando o pesado corpo em direção ao céu.
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Na cobertura, o clima tenso é parcialmente quebrado pela 

aparente expressão cordial de Marinho. Sem alterar a modulação 

de sua voz, ele responde àquela pergunta de Lúcio.

— Claro que sei o motivo da visita! — declara com sarcasmo. 

— Veio me agradecer pelas maravilhosas e divertidas tardes de 

domingo!

— Muito espirituoso! — responde Lúcio. — Mas você é uma 

aberração! Tal erro não pode se perpetuar pela eternidade!   

— Está sendo grosseiro! — exclama o holograma, abandonando 

repentinamente a expressão cordial. — Mas lhe dou a chance de 

se retirar daqui com vida!

— Infelizmente devo declinar!

— Saiba que só entrou aqui com minha permissão! — declara 

incisivo. — Se eu quisesse, poderia tê-lo impedido na portaria!

— Vejamos o que é capaz de fazer!

KHHRRRREEEESSSHHHAAAAHHHH!!!!!

Subitamente a vidraça da janela panorâmica se estilhaça em 

mil fragmentos e a mão robótica da estátua babilônica invade o 

aposento. Lúcio se esquiva com extrema agilidade, enquanto o 

robô tateia o espaço inutilmente à sua procura.
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— Não vai escapar eternamente! Há! Há!Há! — grita Marinho 

como um lunático. E a voz emerge da boca do robô.

Lúcio se desloca para o pátio exterior, fora do escritório 

onde a cobertura é aberta para o céu. Desta forma, ele pensa, 

terá mais chances de se desviar dos sucessivos golpes da máquina. 

Contudo, seu perseguidor é implacável.

Em sua busca ao intruso, o robô finaliza a escalada até o topo, 

revelando sua impressionante estatura de cinco metros. Porém o 

imenso tamanho não se traduz em lentidão. No espaço aberto a 

máquina demonstra ainda mais desenvoltura em seus ataques. 

Socos, chutes e giros de tronco fenomenais, encurralam o grande 

Profeta Teorema, que utiliza suas capacidades ao máximo para 

se manter ileso.

— Eu controlo este complexo! Eu controlo o robô! EU 

CONTROLO TUDOOO! HÁ! HÁ! HÁ! 

— O poder o deixa fora de controle! — pensa Lúcio enquanto 

se defende dos formidáveis golpes do inimigo.

— Vou esmagar seu miserável corpo feito de carne! — 

Marinho exclama ameaçador.
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Nisso, um funcionário confuso emerge do escritório, na 

esperança de verificar o que está ocorrendo ali. Pedaços de 

teto caíram no penúltimo andar, no momento em que realizava 

ajustes em seu mais novo projeto de engenharia eletrônica. Então, 

acessando as telas de segurança, ele descobriu o que acontecia no 

terraço. Mas precisava ver aquilo pessoalmente.

— PAI!!! — ele grita desesperado, ao se deparar com a cena 

de luta.

Lúcio se distrai com a chegada do filho, ao mesmo tempo 

em que é atingido por um fortíssimo soco da máquina. Entretanto 

seu corpo físico resiste ao impacto, apesar de ter sido lançado 

longe.

Édipo corre em direção ao pai caído, que sorri ao vê-lo se 

aproximar.

—V - você está bem, pai?

— Afaste-se... filho! — Lúcio o adverte. —E não se preocupe! 

É tudo um jogo pra ele!

— Siiimmm! — exclama Marinho através de sua máquina. — 

Um divertido jogo!

— CUIDADO, ÉDIPO!
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— O queee?!!! NÃÃÃOooo!

Antes que Lúcio possa fazer algo, o robô captura Édipo em 

rápida manobra, envolvendo-o com sua enorme mão metálica.

— Agora tenho seu filho em minhas mãos! — Marinho ironiza.  

— Posso esmagá-lo quando quiser! O que vai fazer a respeito?

Lúcio encara a máquina com indignação e as palavras 

proferidas contra a entidade que a controla soam como um rosnado 

intimidador.

— Vou corroê-lo por dentro! — ele ameaça.

O profeta respira profundamente, senta-se em posição de 

lótus e envia um sinal sem fio para o interior da programação de 

Senor Marinho. Sua mente agora se encontra no cyberespaço, um 

lugar virtual onde rodam os programas de computador.

Inicialmente vazio, o local começa a se encher com elementos 

dos antigos programas de auditório. Dançarinas e palhaços saem da 

penumbra tornando-se visíveis ao invasor. São os firewalls, defesas 

criadas contra presenças indesejáveis no software de Senor Marinho. 

O apresentador é o próprio senhor deste universo. Exibindo sua 

aparência jovial, largo sorriso e microfone chumbado no peito 

como no início de carreira, Marinho comanda o espetáculo.
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Temos um convidado importante aqui! — ele avisa aos 

palhaços. — O que as lindas dançarinas vão lhe daaar?

— PORRADAAAA! — eles respondem em coro.

— Então... — ordena o apresentador. — ATAQUEM, 

MARINETES!!!

Imediatamente uma avalanche de dançarinas investe contra 

Lúcio que não se deixa intimidar pelo número avassalador. Ele 

esquiva o corpo dos primeiros ataques, mas logo utiliza defesas de 

caratê para resvalar os intermináveis chutes e socos das sensuais 

mulheres. Encurralado a cada momento, é forçado a revidar os 

golpes na mesma intensidade. E mesmo desferindo violentos 

socos e chutes contra as inimigas de saias curtas, sua derrota 

parece inevitável.

Lúcio começa a fraquejar. Uma montanha de mulheres 

está sobre seu corpo para limitar seus movimentos e golpeá-lo 

sem piedade. Mas ele sabe que neste mundo o que determina 

a superioridade é o poder do intelecto, a rapidez do raciocínio. 

O avatar que tenta burlar o firewall é determinado pela imagem 

mental que faz de si mesmo no cyberespaço. Portanto, pode ser 

alterado.
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Fechando os olhos por alguns segundos, Lúcio induz uma 

fantástica transformação em seu corpo. Cedendo ao crescimento 

anormal de seus músculos, o tecido das roupas se rasga, mostrando 

tendões e veias inchadas além do possível. Ao mesmo tempo, sua 

estatura se agiganta, atingindo quase três metros de altura.

— GGGRRRRRR! LÚCIO ESMAGA! — ele rosna, ao 

mesmo tempo em que derruba dezenas de marinetes com um 

só golpe.

UUUHHHH! — os palhaços vaiam.

Indiferente e selvagem, o monstro toma a ofensiva da 

batalha, socando e chutando todas sem piedade. A última 

adversária ele faz questão de agarrar pelo pescoço, exibindo um 

prazer sádico no olhar.

— Últimas palavras, doçura! — ele diz com voz gutural.

A mulher nada responde. Ao invés disso, abre o decote da 

minúscula blusa, exibindo os seios fartos. Lúcio se encanta com 

a visão por alguns momentos e afrouxa os dedos. Sem perder 

tempo, a astuta adversária desliza para baixo e lhe desfere um 

violentíssimo chute nos testículos, deixando-o prostrado no 

chão.
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Mas o efeito não é duradouro. Lembrando que dor é apenas 

uma ilusão, Lúcio logo se recupera do golpe baixo e investe 

furiosamente contra a dançarina. Ela arregala os olhos de pavor 

ao perceber o enorme punho cerrado indo em direção ao seu 

rosto.

— TOMA, VAGABUNDA! — ele desfere o golpe fazendo-a 

voar longe.

clap! Clap! CLap! CLAp! CLAP! CLAP! CLAP!

O som das palmas de Senor Marinho a bater no auditório 

aumenta de intensidade rapidamente. O ato não logra coroar a 

suposta vitória do inimigo, é somente ironia. Pois de maneira 

alguma ele se considera derrotado. Reverberando no amplo 

espaço, os aplausos vêm de todas as direções. E ao olhar ao 

redor, Lúcio descobre o motivo. 

Uma imensidão de cópias do apresentador, aplaudindo, 

toma conta do cenário cercando tudo. As duplicatas não param de 

proliferar, continuam a surgir incessantemente. Súbito o barulho 

das palmas desaparece dando lugar a um silêncio perturbador. E 

Marinho fecha-se numa carranca para intimidar o invasor.

— AQUI EU SOU SUPREMO! — todos gritam em uníssono.
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— Acho que vou precisar de ajuda! — Lúcio conclui ao 

avaliar a situação.

Ele respira fundo e novamente a forma do Profeta assume 

o lugar do monstro. Com a estatura diminuta e os olhos 

fechados, senta-se tranquilamente no chão, assumindo o estado 

de paz necessário a atingir outro nível de consciência. Então 

sua mente mergulha nos locais mais recônditos do sistema 

operacional do programa, fazendo Lúcio se materializar na 

Área de Transferência.

A aparição daquele homem barbudo, com as roupas em 

frangalhos devido à luta, enchem de alegria os inumeráveis 

Trigêmeos que povoam a orla da praia. Sua aparência tem um 

que de misticismo e todos são envolvidos por sua presença.  O 

Profeta agradece às boas vindas, procurando não se estender 

nos cumprimentos.

— Vim atrás de ajuda, amigos! — ele declara apressado. — 

Não tenho muito tempo!

— O tempo não tem muito sentido aqui! — explica um dos 

Trigêmeos! — É apenas velocidade de processamento!

— Já me disseram isso! Mas o que importa é...
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No meio da frase, Lúcio estaca, surpreendido por um 

inesperado detalhe percebido no código binário dos Trigêmeos. 

— Peraí! — ele exclama, ao mesmo tempo em que faz uma 

análise mais minuciosa no DNA dos garotos.

— O que foi?! — indaga um dos Trigêmeos intrigado. — Por 

que tá olhando assim pra gente?!

— Seus códigos! — exclama Lúcio perplexo. — Posso ver isso 

agora! Vocês são meus filhos!

— Quer dizer que o senhor trepou com a dona Núbia? — 

ironiza o Trigêmeo sem perder tempo.

— Vão me ajudar ou não?— Lúcio vocifera num misto de 

embaraço e irritação.

— Tá bom! Manda logo a bomba!

— A primeira coisa a fazer é tirar vocês daqui!

— Mas como?! E o mar?! Não sabemos nadar!

Lúcio abaixa a cabeça pensativo, coçando a testa por alguns 

instantes.

— Os papos com Heitor encheram meu subconsciente com 

esses clichês bíblicos! — ele pensa. — Tenho a impressão de que 

fui eu que criei este lugar!



271

Gaia 2030, o futuro da Terra

Então se aproxima das pequenas ondas que quebram na 

areia e ergue as mãos ao céu.

— Venham, meus filhos! Não tenham medo!

Como por milagre, as águas se afastam diante das passadas 

do Profeta, inicialmente apenas ao seu redor, sob os olhares 

temerosos dos Trigêmeos. Depois as pequenas ondulações 

se agigantam, formando imensos paredões laterais à medida 

que o homem avança em seu caminho.

— Sigam-me! Não há perigo!

— Demorô! — exclama um mais afoito, seguindo as 

passadas do pai.

Logo os outros tomam a mesma decisão e a caravana 

segue incólume ao longo de um túnel de terra seca sob 

os pés. O fenômeno provocado pelo poder do Profeta é 

espantoso. Aqui e ali, como em um gigantesco oceanário 

ao ar livre, criaturas marinhas podem ser vistas dentro do 

colossal volume de água contido ao redor dos transeuntes. 

A admiração que os garotos sentem por aquele homem 

de aparência simples só é comparada ao que sentem pelos 

criadores do Counter Strike.
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— Que foi? — Lúcio pergunta ao sentir-se incomodado 

pelos olhares de bajulação. — Utilizei um macete pra fazer 

isso, como nos mentalgames.

— Você é o maior, papai! — exclamam dezenas de garotos de 

uma só vez.

A travessia ocorre lentamente, mas sem percalços. Quando 

finalmente chegam a uma tênue cortina d’água que bloqueia o 

caminho, Lúcio se volta para os seguidores e faz um gesto como 

quem indica uma passagem.

— Temos que atravessar este véu! — ele exclama com firmeza. 

— O adversário está do outro lado!

Tendo dito isto, Lúcio corre em direção ao imenso paredão 

semitransparente atravessando-o sem dificuldade alguma. 

Do outro lado, apenas escuridão. Contudo, em menos de um 

segundo ele percebe que ainda está de olhos fechados e, ao abri-

los, emerge no auditório de Senor Marinho.

Quase nenhum tempo se passou desde sua introspecção 

rumo à Área de Transferência. O profeta continua sentado no 

chão, respirando profundamente. Seus olhos, porém, agora estão 

bem abertos. A pausa terminou. Logo observa as centenas de 
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clones de Marinho investindo contra ele e se prepara para o 

combate, colocando-se de pé em uma ágil manobra.

— A CAVALARIA CHEGOU!!! — gritam os Trigêmeos 

repentinamente, à medida que começam a se materializar no 

auditório.

— É ele o problema! — Lúcio grita apontado para Senor 

Marinho. — Destruam-no!

— Ah! — lamenta um dos Trigêmeos choramingando. — Eu 

gosto do programa dele!

No período desta fala, Lúcio já desferiu uma série de 

golpes contra os clones mais próximos, lançando-os a metros 

de distância. E agora ataca ferozmente os mais distantes, 

perseguindo-os implacavelmente. A princípio, os Trigêmeos 

nada fazem. Parecem se deleitar com a visão da batalha.

— Nada de seguir falsos ídolos! — Lúcio ordena com 

expressão irada. — Obedeçam ao seu pai!

Mal esta ordem é proferida, os Trigêmeos vão ao ataque 

com determinação, golpeando as duplicatas de Senor Marinho 

sem piedade. Os garotos não têm ética, muito menos estilo, 

para lutar. Utilizam todos os artifícios para vencer: puxões de 
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cabelo, mordidas, arranhões, além de socos e pontapés. Cada 

cópia caída é brutalmente agredida com chutes no rosto e nos 

testículos. 

Lúcio combate com maestria. Sua perícia aliada à velocidade 

e força sobre-humanas diminui drasticamente a diferença outrora 

esmagadora de inimigos. Agora a superioridade numérica começa 

a pender a seu favor, pois os Trigêmeos, oriundos da Área de 

Transferência, não param de brotar no auditório.

— Não podemos ser derrotados, garotos! — declara Lúcio 

confiante. — Vocês são infinitos!

Como para confirmar a declaração de Lúcio, uma a uma, 

as cópias de Senor Marinho tombam no combate. As restantes 

batem em retirada, esgueirando-se através dos bastidores e porões 

de manutenção.

— Um clone se escondeu no camarim! — diz a voz de um 

Trigêmeo atrás da cortina. — Pau nele, rapaziada!

— Vencemos! — comemora outro.

— Mas não podemos deixá-los fugir! — adverte Lúcio. —Vão 

e executem o SKANDISK!

As manifestações mentais dos Trigêmeos desaparecem dali. 
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Elas viajam através das conexões de fibra ótica e wireless, públicas ou 

pessoais, vasculhando mundialmente os servidores no encalço de 

Senor Marinho. Sua consciência deve ser deletada do cyberespaço.

Sozinho em um palco, que começa a desvanecer sem a 

influência da entidade que ali predominava, Lúcio abaixa a cabeça 

com semblante cansado. Apesar da vitória gratificante, a ferrenha 

batalha consumiu muito das suas forças. 

— Bom trabalho, garotos! — ele murmura com a voz cansada. 

— Agora tenho que voltar ao mundo físico!

Mais uma vez a escuridão o envolve com seu manto protetor. 

E um silêncio mortal de tão denso fustiga-lhe a alma. O contraste 

dessa falta de estímulos comparado à intensidade das luzes 

cenográficas e aos gritos da batalha é brutal.Contudo esse estado 

dura pouco, modificado pela percepção de uma voz ao longe de 

alguém correndo perigo. 

— Socorro, pai! Me ajude!

— Édipo! — ele pensa.

— SOCORRO, PAI! ME AJUDE!

O som chega aos seus ouvidos com maior intensidade. 

Lúcio abre os olhos e nota que Édipo ainda está imobilizado 
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pelo imenso robô babilônico. Algo tem que ser feito imediatamente. 

Levantando-se com extrema dificuldade, ele concentra sua atenção no 

autômato, assumindo o controle de suas ações. Sob o seu comando, 

a máquina afrouxa o aperto que aprisionava Édipo, colocando-o 

delicadamente no chão. Em seguida se desliga.

As telas que exibiam o rosto de Senor Marinho também 

deixaram de funcionar corretamente. Uma expressão de 

agonia é a imagem que temos dele agora. Parece lutar contra 

algo que o corrói por dentro. São os Trigêmeos destruindo 

sua programação.  Alguns monitores piscam intermitentes, 

sendo tomados por chuviscos e sons de estática, enquanto 

outros passam a exibir as clássicas listras coloridas verticais. Por 

fim apenas escuridão, sinal de que a inteligência artificial foi 

erradicada da existência. 

Ao mesmo tempo, Lúcio se inclina sobre o próprio 

corpo, esgotado pelo esforço contínuo das sucessivas batalhas. 

Desvencilhando-se do robô, Édipo corre em seu auxílio.

— Você está bem, pai?! — ele indaga com preocupação.

Lúcio não se predispõe a tranquilizar o filho. Ao invés de 

lhe responder, profere algo tão aparentemente sem propósito, 
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que provoca em Édipo dúvidas quanto à sua sanidade mental.

— Quem fez o papel de Indiana Jones? — Lúcio pergunta 

atordoado.

— Tom Seleck, claro! Por que?

— É difícil retornar à realidade correta!

— O que quer dizer com isso, pai?

— Houve um mundo em que o papel foi dado a Harrison Ford!

— Hum! Não consigo imaginar!

Em seguida, Lúcio desmaia devido à exaustão.
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Capítulo 22

REPORTAGEM:

Repórter Neocristã:

“Notícias de última hora! O controle do Presídio Bangu V 

aparentemente foi tomado pelos Trigêmeos Hackers! Eles quebraram 

os códigos de segurança, invadiram o sistema de navegação e agora 

conduzem o gigantesco complexo flutuante através da cidade!” 

Diretor do Presídio escondido em seu gabinete:

“Precisamos de resgate urgente! O que permite Bangu 

V flutuar são os poderosos eletroímãs de polaridades iguais, 
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instalados na base metálica do presídio e no terreno de mesmo 

perímetro, alinhado abaixo! Fora de sua posição original, as 

únicas coisas que o sustentam no ar são os potentes motores de 

emergência! Mas sua autonomia é de apenas meia hora!”

Repórter de Tabloide Sensacionalista:

“O diretor de Bangu V acabou de declarar que em menos 

de meia hora o Presídio Bangu V se espatifará no chão, matando 

todos os seus ocupantes, inclusive ele mesmo!”

A cem metros do Prédio da Rede Zigurate, Ganga, cinco 

membros do Terror Verde, Joshua e os Trigêmeos emergem 

do bueiro mais próximo de seu destino, desembocando em um 

beco deserto e imundo. Ganga está exultante com a perspectiva 

de mudanças que esta investida proporcionará, e inspira em seus 

homens a mesma confiança. 

Joshua, no entanto, parece nervoso. E sua preocupação 

é justificável. Se algo der errado e ele for flagrado nesta ação 

conjunta com o Terror Verde, perderá tudo o que conquistou 
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até hoje. Recuado na escuridão, tem a cabeça e parte do rosto 

coberta por um enorme capuz.

Alheios a isto, os três garotos estão compenetrados apenas 

na primeira etapa de sua missão: conduzir o presídio a algumas 

quadras do edifício que pretendem invadir.

— Mais pra direita, idiota! — exclama um Trigêmeo apontando 

para um pequeno ponto no monitor do controle remoto que seu 

irmão opera.

— Não, cara! — ele retruca. — Não posso guiar o presídio 

em linha reta até aqui! Ele vai bater nos edifícios mais altos do 

percurso.

— Acho que ele aguenta umas porradas! — exclama o terceiro. 

— Afinal foi construído pra resistir a ataques terroristas!

— Então tá! — responde o operador, despojado de 

preocupação.

REPORTAGEM:

Repórter Neocristã:

“Após se chocar contra alguns prédios do Centro, destruindo 

parte dos últimos andares, Bangu V sofreu poucos danos 
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estruturais e continuou se deslocando! Porém, paulatinamente 

os motores de emergência começaram a falhar e o gigantesco 

complexo fez um pouso forçado no Jardim Botânico!”

— Pronto! — suspira o Trigêmeo operador do controle 

remoto. — Consegui realizar uma aterragem quase perfeita!

— O que?! — resmunga o outro. — Você destruiu uma porção 

de monumentos importantes! Se formos pegos, vamos responder 

por vandalismo também!

— Não vamos ser pegos! — exclama o terceiro. — O mais 

importante é que o pessoal lá dentro tá vivo! Envia um sinal 

eletrônico pra destravar as celas! Vamo soltar a negada que eles 

vão tocar o maior terror!

REPORTAGEM:

Repórter Neocristã:

“Informações do interior do complexo indicam que 

os agentes penitenciários estão em maus lençóis! O sistema 

automático de segurança abriu as grades, libertando os presos! 

Alguns condenados fizeram reféns, enquanto outros se 



283

Gaia 2030, o futuro da Terra

espalharam pela cidade! As autoridades aconselham as pessoas 

a não sair de casa! Quarenta por cento da força policial está se 

dirigindo ao local!”

— O plano segue conforme o previsto! — exclama Ganga 

ao vislumbrar as ruas desertas à sua frente. — A segurança desta 

área também foi desviada para conter a rebelião do presídio!

— Tá tudo vazio, caras! — exclama um Trigêmeo.

— É mesmo! — completa o outro. — Parece até o Orkut!

— Vamos em frente! — ordena Ganga. — Vamos invadir 

a Rede Zigurate! Graças a vocês, agora só temos que nos 

preocupar com a segurança particular de Marinho!

O grupo avança na direção de uma cerca invisível, cuja 

existência é sugerida pela estrutura de tubos que emolduram 

o espaço. Obviamente Marinho não utilizaria materiais opacos 

para sua proteção, uma vez que afetaria a estética do complexo, 

escondendo a base do belíssimo prédio. Ao chegar ao portal 

principal, este sim, visível, finamente foleado a ouro e rebuscado 

com entalhes, os Trigêmeos inserem um código na trava e a 

imensa porta se abre. Imediatamente quatro seguranças correm 

em direção a eles, munidos com pistolas de dardos elétricos. 
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— Vão para a entrada do prédio! — grita Ganga aos 

Trigêmeos! — Nós cuidaremos deles!

Os garotos se esquivam pelas alamedas laterais do pátio, 

enquanto os homens de Ganga vão ao encontro dos seguranças. 

Ganga e Joshua continuam em frente, pois percebem que logo 

adiante há mais resistência. Como panteras negras, os líderes 

ultrapassam os Trigêmeos e iniciam um combate contra dois 

guardas que se aproximam para bloquear a passagem.

Esgueirando-se ao redor, os Trigêmeos entram no Hall 

do prédio confiando na habilidade dos seus companheiros. 

Enquanto se esquiva de um dardo elétrico e salta para socar o 

agressor no rosto, Ganga ainda tem tempo de alertar os ágeis 

garotos:

— Sejam cautelosos! — ele grita. — Ainda podem existir 

defesas artificiais ativas! Robôs ou algo parecido!

Com as mãos puras, Joshua elimina o outro segurança, 

ao mesmo tempo em que observa a ausência de uma estátua 

babilônica na aresta do prédio. 

— Uma das defesas mecânicas parece ter sido usada contra 

invasores que nos precederam! — ele comunica a Ganga. Ambos 
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ignoram tratar-se da façanha de apenas um homem, Lúcio, que 

derrotou Marinho há um par de horas atrás.

— Melhor para a gente! — responde o líder do Terror Verde. 

— Não seria nada fácil ter que enfrentar um robô deste tamanho! 

E os outros três parecem não ter notado nossa presença!

Enquanto fala, ele se apossa das pistolas não letais dos 

homens desacordados, no mesmo instante em que os outros 

companheiros se aproximam, já tendo confiscado o armamento 

dos primeiros que tentaram impedi-los. 

— Nem foi preciso usar as armas letais que trouxemos! — 

declara um deles.

— Melhor assim! — completa o outro. — Armas e projéteis 

letais são raridades ainda mais difíceis de encontrar hoje em dia!

— Vamos logo, gente! — grita um Trigêmeo dentro do Hall. 

— O elevador tá chegando!

O grupo adentra rapidamente no elevador, que os conduz ao 

penúltimo andar do edifício. Aparentemente nenhuma armadilha 

eletrônica os aguarda. Mas é evidente que se Marinho estivesse 

ativo a história seria outra. Mesmo assim, ele nunca imaginaria 

que um grupo como o Terror Verde seria capaz de um plano 
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tão bem engendrado. Geralmente sua demonstração de poder 

era mais baseada na truculência de seus atentados do que em 

sutilezas. A maior preocupação de Marinho, caso ainda fosse 

capaz de se preocupar, seria com a espionagem da concorrência. 

Mas contra isso estava sempre protegido por seus firewalls. 

Finalmente os homens chegam ao laboratório, cuja localização 

é de conhecimento de qualquer um. Mas as informações sobre 

o console do programa foram dadas por um funcionário espião, 

recentemente convertido aos Testemunhas de Gaia, que as 

forneceu pessoalmente à Joshua.

— Aí está o aparelho onde o programa está instalado! — 

declara o líder religioso para o resto do grupo.

— Vamos trabalhar então! — ordena Ganga, com as mãos na 

cintura. — Invadam logo esta droga, Trigêmeos!

— Imediatamente, senhor!

Enquanto os Trigêmeos se conectam à máquina para carregar 

seus chips neurais com as informações do programa, Ganga exibe 

um pin-drive como se fosse um pequeno troféu.

— Este é o Livro da Vida, homens! — ele declara orgulhoso 

para seu grupo de seguidores. — Quem não tem o nome “escrito” 
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aqui está ferrado! Os malditos mergulharão no sono eterno 

da simulação até que seus corpos físicos definhem de fome e 

apodreçam!

O pequeno dispositivo, semelhante a um prego, contém os 

códigos dos Testemunhas de Gaia que se cadastraram durante as 

campanhas de Joshua em seus cultos. A ponta deverá ser inserida 

em um orifício do console, assim que os Trigêmeos tiverem 

instalado o programa no servidor da OM e liberado a ordem para 

transmissão on-line.

— Será que temos realmente o direito de decidir sobre o 

destino da humanidade? — declara subitamente Joshua. E seu 

semblante apresenta-se bastante austero.

— Este receio era de se esperar! — Ganga rosna em tom 

ameaçador. — Mas não lutamos por isso durante toda a vida? 

A salvação do planeta depende necessariamente do fim do 

crescimento das economias e da população! — Então inspira 

profundamente e repousa a mão sobre o ombro de Joshua. — 

Finalmente temos a chance de fazer algo, velho amigo!

Alheios a isto, os Trigêmeos já se encontram no interior 

do programa instalado no console. Não suas formas físicas, mas 
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suas manifestações digitais. Os garotos vislumbram uma esfera 

brilhante que se encontra em uma espécie de altar futurista e 

correm em sua direção. É lá que se encontram os dados de que 

precisam. Mas a cada passo que avançam, eles são ameaçados 

por rajadas de lasers que partem de todas as direções. Porém, 

com agilidade correspondente às suas habilidades mentais, os 

destemidos hackers se esquivam milagrosamente dos disparos 

e se aproximam rapidamente do seu alvo. O Trigêmeo 1 é o 

primeiro a chegar e imediatamente agarra a esfera, que é do 

tamanho de uma bola de basquete. Quando os lasers condensam 

o ataque em cima dele, o garoto lança o artefato para o Trigêmeo 

2, que passa a ser o alvo principal dos disparos. O Trigêmeo 

3 pede a esfera e é prontamente atendido. Um lançamento 

certeiro faz com que o objeto chegue elegantemente às suas 

mãos.

— O conhecimento está conosco! — ele pensa. — só falta 

compartilhar.

— Isso mano! — exclama o Trigêmeo 2, como se adivinhasse 

o pensamento do irmão! — Manda de volta pra mim que tô 

vendo uma abertura!
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O Trigêmeo 3 devolve a esfera com classe e também 

percebea abertura bem à frente, semelhante a um portal 

dimensional. É bem pequena, mas permite a passagem daquela 

esfera. Mal o arremesso é feito para o Trigêmeo 2, o Trigêmeo 

1 já diminuiu o espaço entre ele e a abertura, pedindo que o 

irmão lhe faça um lançamento longo. Nesse espaço de tempo, 

os lasers se alternam entre um e outro, diminuindo a eficácia 

de seus ataques aos jovens. Assim que o Trigêmeo 1 recebe a 

esfera, um raio mortífero vai em sua direção. Ele se esquiva e 

lança o artefato na abertura, que desaparece logo em seguida.

— CESTAAAAA!!! — gritam os três com euforia.

Os disparos cessam, enquanto o Trigêmeo 3 exclama:

— Enviamos as informações! Agora temos que abrir as 

defesas da OM!

— Moleza! — responde o Trigêmeo 2. — Já fizemos isso 

antes!

Mal isto é pronunciado, os três garotos desaparecem 

dali, reaparecendo em um cenário completamente diferente. 

Agora sobrevoam os céus de Nova Iorque, surfando em skates 

voadores. 
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— Quidimais! — exclama o Trigêmeo 1. Em seguida percebe 

a aproximação das Torres Trigêmeas, ou pelo menos, sua 

representação digital.

— Vamos nos espalhar! — ordena o Trigêmeo 3. — Cada um 

vasculha um prédio!

— Certo! — respondem os outros dois. E imediatamente se 

infiltram pelas janelas abertas.

O Trigêmeo 2 é imediatamente atacado por robôs ágeis e de 

pequena estatura no momento em que adentra no saguão. Mas 

através de espantosas manobras realizadas com o skate, consegue 

se livrar dos golpes. Como em um jogo de mentalgame, há itens 

escondidos em locais estratégicos do cômodo, que são facilmente 

descobertos pelo garoto: pistolas tecnologicamente avançadas 

para o seu tempo e munições adequadas ao uso. Elas serão de 

extrema utilidade.

O Trigêmeo 1 não encontra resistência alguma no prédio 

escolhido. E imediatamente encontra a esfera com os dados que 

ele mesmo lançara ali.

— Acabei minha missão facilmente! — ele declara aos outros 

através do comunicador.
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— Aqui também não tem nada! — responde o Trigêmeo 3.

— Então venham me ajudar! — declara o Trigêmeo 2. —

Porque aqui o bicho tá pegando! 

Fora do programa, mas conectados ao console, seus corpos 

permanecem inertes, como se estivessem sem vida. Ganga está 

exultante com o progresso da missão, enquanto Joshua exibe 

um semblante cada vez mais austero. Finalmente ele olha de 

modo severo para Ganga, proferindo palavras perturbadoras.

— Não posso permitir que continuem isto! — ele declara, 

enquanto aponta uma arma de fogo na direção do amigo.

— O que... o que pensa que está fazendo?! — Ganga pergunta 

cheio de espanto no olhar.

A surpresa dos seguidores não é menor do que a do 

seu líder. Contudo eles não vacilam em apontar suas armas 

instantaneamente na direção de Joshua. Armas igualmente letais.

— Esta é minha chance de acabar com seu grupo terrorista 

de uma vez por todas! — declara Joshua, sem se abalar. — Vou 

inverter o comando que os Trigêmeos vão instalar! Todos os que 

estão no seu “Livro da Vida” é que vão mergulhar na simulação! 

A humanidade vai continuar seu destino!



292

Aldefran Melo

— Não compreendo, Joshua! — Ganga exclama em tom 

suplicante. — Por que está fazendo isto?

— Você jamais compreenderia ou acreditaria em mim! — é a 

seca resposta que Joshua fornece ao amigo.

No cyberespaço da OM, os Trigêmeos, agora juntos, 

enfrentam as defesas do prédio na forma de um maciço ataque 

de robôs.

— Eles estão concentrados naquele corredor! — exclama o 

Trigêmeo 2. — Deve ser a central de difusão wireless!

— Munidos de pistolas, os Trigêmeos 1 e 2 destroem vários 

autômatos para abrir caminho, enquanto o 3 atrai a horda de 

máquinas em sua direção. Ao perceber uma brecha na defesa, 

o Trigêmeo 2 se esgueira com seu skate numa manobra de 

ponta cabeça, que o conduz pelo teto por toda a extensão de 

um corredor. Os outros continuam atrás, dando cobertura e 

aniquilando os autômatos remanescentes. Ao chegar num amplo 

salão, os ataques cessam, sinal de que conseguiram quebrar o 

código que protege o programa de transmissão da OM.

Agora os jovens se deparam com uma parede praticamente 

sem relevos, à exceção de várias concavidades com diâmetro 
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semelhante à esfera que eles carregam. Alguns espaços já estão 

preenchidos por esferas cintilantes, cujas metades estão inseridas 

abaixo da superfície. Enquanto outros permanecem vazios, à 

espera de novos programas a serem instalados. 

Fora do programa, no penúltimo andar do prédio da Rede 

Zigurate, a tensão aumenta entre os dois líderes.

— Homens, atirem nele! — ordena Ganga, cheio de ódio.

— Você morre antes que eles me acertem! — retruca Joshua.

— Não importa! Nossa causa é mais importante! ATIREM!

Nesse momento, todos têm a vívida impressão de que 

alguém ou alguma coisa desceu a escada que dá acesso para o 

andar acima deles. A coisa se move como se fosse um fantasma, 

um vulto rápido demais para ser definido. 

Apreensivos, os homens vasculham todo o aposento com 

seus olhares incrédulos, pois sabem que existe algo ali a espreitá-

los. Então, quando menos esperam, são atacados por um velho 

de longas barbas e túnica branca. E Joshua se vê desarmado por 

Lúcio antes que possa esboçar qualquer reação.

— Não permitirei que faça isso, Joshua! — o velho declara. — 

Não ainda!
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— Q-quem é você? — ele pergunta espantado. — Como me 

reconheceu neste capuz?

— A mídia me chama de Profeta Teorema! — responde 

Lúcio. — E você... bem... você é uma possibilidade histórica!

— Matem o Profeta! — ordena Ganga subitamente.

Tudo acontece muito rápido. Logo os homens de Ganga 

já estão descarregando suas armas em cima de Lúcio, mas sem 

sucesso. Com a mesma rapidez com que desceu os degraus 

sem ser visto, ele se esquiva das balas, enquanto nocauteia, um 

a um, os atiradores. Por último, após bloquear um poderoso 

golpe de Ganga, ele retribui o ataque com um potente soco 

embaixo do queixo, lançando seu agressor a uns três metros 

dali, já nocauteado. Em seguida se volta para o único homem 

que ficou de pé.

— Você também não compreenderia o que vou fazer 

agora! — exclama Lúcio, enquanto se dirige calmamente aos 

controles periféricos do console no qual os Trigêmeos estão 

conectados.

No cyberespaço, o Trigêmeo 2 encaixa a esfera brilhante 

na concavidade da parede até ouvir um pequeno estalido.
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— Beleza, galera! — ele fala satisfeito. — Agora só falta sairmos 

daqui e inserir o pin-drive com a trava de segurança, para impedir 

que os Testemunhas de Gaia também caiam no sono!

Na rede Zigurate Joshua salta ferozmente sobre o Profeta, 

agarrando-o de surpresa.

— O que vai fazer, homem? — ele indaga a Lúcio.

— Vou dar “ENTER” nesta joça antes que vocês concluam 

sua missão!

— Ficou louco?! — Joshua continua com seu apelo. — Sem 

a trava, toda a humanidade, Testemunhas de Gaia ou não, vai 

mergulhar na imersão virtual! Todos vamos morrer!

O profeta se desvencilha facilmente do seu abraço, 

empurrando o corpulento guerreiro para longe. Em seguida fita 

o teclado com atenção.

— Eu disse que você também não entenderia o que vou fazer! 

— ele fala, enquanto lança um último olhar para Joshua.

Em seguida, com extrema determinação, aperta a tecla 

“ENTER”.

No cyberespaço, os Trigêmeos notam algo perturbador. A 

esfera que acabaram de acoplar ao painel da parede é subitamente 
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inserida mais profundamente, como se empurrada por uma força 

exterior invisível. Em seguida começa a cintilar ainda mais.

— O que aconteceu? — pergunta o Trigêmeo 3.

— Algum filho da mãe apertou “ENTER” antes que a gente 

saísse daqui! — responde o Trigêmeo 2.

— Ferrou! — exclama o Trigêmeo1.

Então, em Nova Iorque, ondas de rádio emanam das Torres 

Trigêmeas espalhando-se pelo mundo. E as pessoas de todo o 

planeta caem num sono profundo, mergulhando numa simulação 

coletiva.
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Parte 3
Samsara

Capítulo 23

A densa escuridão vai se abrandando até que ele finalmente 

consegue vislumbrar um lampejo de claridade. Dois vultos 

começam a se definir em seu campo de visão, e os rostos dos 

Trigêmeo 1 e 2 são as primeiras formas que o Trigêmeo 3 percebe 

após recobrar os sentidos.

— Onde estou? — ele pergunta meio desorientado.

— Tá tudo uma zona, cara! — responde o Trigêmeo 2.

— Deram “ENTER” na transmissão antes que a gente saísse 

de lá! — completa o Trigêmeo 1. — Antes mesmo que o pin-drive 

fosse inserido para nos isolar da imersão!

— Tá tudo uma zona, cara! — repete o Trigêmeo 2.
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— Já sei disso, ô “aplicativo com bug”!

— O mundo todo, cara, mergulhou na simulação!

— E nós? — indaga o Trigêmeo 3.

— A gente tava dentro do programa na hora em que a parada 

aconteceu! — explica o Trigêmeo 1. — Acho que fomos jogados 

na Área de Transferência do programa! 

— E tem mais! — exclama o Trigêmeo 2, fazendo um certo 

suspense. — Olha ali!

Quando o Trigêmeo 3 olha ao redor, vê milhares deles 

mesmos passeando em um cenário espetacular: a praia. Uma das 

cópias se aproxima do trio alertando os demais:

— Recém-chegados, turma! — grita o Trigêmeo 4, seguido 

imediatamente por outros gêmeos equivalentes.

— Como vieram parar aqui? — indaga o Trigêmeo 2.

—Da mesma forma que vocês! — responde o Trigêmeo 4. — 

E assim aconteceu com todas as outras milhares de cópias que 

estão vendo!

— Essa história já aconteceu infinitas vezes! — completa o 

Trigêmeo 5.
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— Vamos logo mostrar a eles em que tipo de simulação o 

planeta está mergulhado! — exclama o Trigêmeo 6, sem conter 

a ansiedade.

Atendendo ao pedido do irmão, o Trigêmeo 4 aciona 

algumas teclas imaginárias  e uma tela virtual materializa-se 

no ar. Imediatamente um cenário pré-histórico se faz visível 

e uma extraordinária cena de caçada se descortina diante de 

seus olhos. Mas neste cenário perturbador não é o Homem 

quem caça: ele é caçado. E sua vida está por um fio, pois um 

enorme tigre de dentes de sabre corre a centímetros de seus 

calcanhares.

— Como podemos ver — explica o Trigêmeo 6, — o 

programa constrói o cenário da aventura humana desde seus 

primórdios, garantindo o realismo da simulação!

— Falou bonito! — exclama o Trigêmeo 4.

O australopithecus é salvo graças à sua inteligência e a 

uma armadilha muito bem planejada, que lança o dentes de 

sabre numa cova funda, onde é duramente atacado pelos 

companheiros do clã do hominídeo. 

— Avança! AVANÇA! — grita o Trigêmeo 5
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Então a imagem dá saltos rumo ao futuro, mostrando lampejos 

de fatos históricos relevantes ao desenvolvimento humano, até 

se deter em 2015: no corredor de um bordel, Lúcio dá um 

passo à frente, no mesmo instante em que a porta automática se 

fecha atrás de si. A suíte é quase tão escura quanto o corredor. 

Porém, a presença de uma janela coberta por uma diáfana cortina 

vermelha, deixa antever a silhueta escultural de Núbia contra a 

luz carmesim.Uma claridade aconchegante, âmbar, envolve o 

ambiente. E os dois amantes podem ver-se mutuamente.

A linda negra inicia uma série de movimentos sinuosos, 

deixando antever as grossas coxas através dos véus. Os braços, 

assim com as ancas, movem-se freneticamente em sintonia com 

a música. Nenhuma reação. Alheio aos encantos da sedutora 

mulher, Lúcio está prestes a mergulhar em seu próprio mundo. 

Com expressão demente, balança a parte superior de seu corpo 

em oscilante movimento de pêndulo.

— Pare com isso! — Núbia grita, agarrando o ombro de Lúcio, 

sacudindo-o violentamente.

Porém a mente dele se apaga para a realidade, o corpo 

fica completamente imóvel e ela percebe que o homem nem 
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sequer a acompanha mais com os olhos; não compreende mais 

o que acontece ali. Enquanto, bem ao longe, os desesperados 

pedidos por socorro trazem os donos do bordel à suíte 203-0, 

Lúcio entra em estado neurovegetativo. O que o gerente e meia 

dúzia de empregados encontram naquele quarto não é mais um 

ser humano; apenas uma carcaça sem alma de olhar perdido 

e espuma escorrendo pelo canto da boca. Pois sua mente foi 

lançada na Área de Transferência do programa.

— Olha ele aí de novo, perdido pelos labirintos! — exclama 

o Trigêmeo 5.

— Depois que lhes mostrarmos tudo — continua o Trigêmeo 

6 —, é a vez de vocês resgatarem o cara e trazê-lo aqui para a praia!

— Avança pra 2030! — pede o Trigêmeo 5.

— Olha a gente em isolamento na prisão! — declara o 

Trigêmeo 6.

— Vamos enviar aquela transmissão pirata pra dentro 

do programa! — sugere o Trigêmeo 5. — Os policiais vão ficar 

confusos, sem saber quem postou as imagens nas redes de TV.

— Confusos e fulos da vida! — reclama o Trigêmeo 4. — Foi 

em minha versão que eles bateram mais!
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— Vai logo para o final! — exclama o Trigêmeo 6. — Isso já 

tá enchendo o saco!

— Tá bom! Tá bom! — assente o Trigêmeo 4. Depois ele 

aciona a tecla “FF” e as imagens referentes aos últimos minutos 

da invasão à Rede Zigurate preenchem a tela:

Ganga está exultante com o progresso da missão, enquanto 

Joshua exibe um semblante cada vez mais austero. Finalmente 

ele olha de modo severo para Ganga, proferindo palavras 

perturbadoras.

— Não posso permitir que continue isto! — ele declara, 

enquanto aponta uma arma de fogo na direção do amigo.

— O que... o que pensa que está fazendo?! — Ganga pergunta 

cheio de espanto no olhar.

A surpresa dos seguidores não é menor do que a do 

seu líder. Contudo eles não vacilam em apontar suas armas 

instantaneamente na direção de Joshua. Armas igualmente 

letais.

— Esta é minha chance de acabar com seu grupo terrorista 

de uma vez por todas! — declara Joshua, sem se abalar. — Vou 

inverter o comando que os Trigêmeos vão instalar! Todos 
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os que estão no seu “Livro da Vida” é que vão mergulhar na 

simulação! A humanidade vai continuar seu destino!

— Não compreendo, Joshua! — Ganga exclama em tom 

suplicante. — Por que está fazendo isto?

— Você jamais compreenderia ou acreditaria em mim! — é a 

seca resposta que Joshua fornece ao amigo.

Enquanto os Trigêmeos invadem as defesas do programa da 

OM, no penúltimo andar do prédio da Rede Zigurate, a tensão 

aumenta entre os dois líderes.

— Homens, atirem nele! — ordena Ganga, cheio de ódio.

— Você morre antes que eles me acertem! — retruca Joshua.

— Não importa! Nossa causa é mais importante! ATIREM!

Nesse momento, todos têm a vívida impressão de que 

alguém ou alguma coisa desceu a escada que dá acesso para o 

andar acima deles. A coisa se move como se fosse um fantasma, 

um vulto rápido demais para ser definido. 

Apreensivos, os homens vasculham todo o aposento com 

seus olhares incrédulos, pois sabem que existe algo ali a espreitá-

los. Então, quando menos esperam, são atacados por um velho 

de longas barbas e túnica branca.
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— Matem o Profeta! — ordena Ganga subitamente, ao 

reconhecer aquela imagem tão divulgada na mídia nos últimos dias.

Tudo acontece muito rápido. Logo os homens de Ganga 

já estão descarregando suas armas em cima do velho, mas sem 

sucesso. Com a mesma rapidez com que desceu os degraus sem 

ser visto, ele se esquiva das balas, enquanto nocauteia, um a um, os 

atiradores. 

Aproveitando-se da distração, Joshua golpeia Ganga 

violentamente, deixando-o desacordado. Em seguida volta-se para 

enfrentar o Profeta Teorema.

— Não vou lhe fazer mal, Joshua! — exclama, enquanto 

caminha altivo, na direção do líder religioso. — Na verdade vim 

ajudá-lo a concretizar seu objetivo!

— C-como faz essas coisas?! — ele pergunta espantado. — 

Como me reconheceu neste capuz?

— Como faço essas coisas? Digamos que sei como o Universo 

funciona! — responde o Profeta. — Quanto a conhecer sua 

identidade...  bem... você é uma possibilidade histórica!

No cyberespaço da OM, o Trigêmeo 2 encaixa a esfera 

brilhante na concavidade da parede até ouvir um pequeno estalido.
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Ainda sob a mira da arma de Joshua, Teorema se dirige 

calmamente aos controles periféricos do console no qual os 

Trigêmeos estão conectados e faz alguns ajustes no aparelho.

— Pegue o pin-drive com o cadastro dos Testemunhas de 

Gaia que está com Ganga! — ele ordena.

— Ei! — exclama Joshua. — Sou eu que estou com a arma 

aqui!

— Não podemos perder tempo! — retruca o Profeta. — Logo 

os Trigêmeos estarão de volta para enviar a transmissão!

Reconhecendo que o homem de barbas grisalhas não é seu 

inimigo, Joshua acata a ordem. Ele toma o pin-drive da mão de 

Ganga e imediatamente o insere no console. Ao constatar que 

tudo está em ordem, o Profeta dá uma piscada para Joshua e, em 

seguida, com extrema determinação, aperta a tecla “ENTER”.

No cyberespaço, os Trigêmeos notam algo perturbador. 

A esfera que acabaram de acoplar ao painel da parede é 

subitamente inserida mais profundamente, como se empurrada 

por uma força exterior invisível. Em seguida começa a cintilar 

ainda mais.

— O que aconteceu? — pergunta o Trigêmeo 3.
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— Algum filho da mãe apertou “ENTER” antes que a gente 

saísse daqui! — responde o Trigêmeo 2.

— Ferrou! — exclama o Trigêmeo1.

Então, em Nova Iorque, ondas de rádio emanam das Torres 

Trigêmeas espalhando-se pelo mundo. Desta vez a maioria das 

pessoas no planeta permanece imune. Mas todos aqueles que 

tinham seu nome registrado no “Livro da Vida”, como dizia 

Ganga, mergulham no sono profundo de uma simulação coletiva.

Atraído pelo som de luta e tiros deflagrados há alguns 

momentos atrás, Édipo chega ao andar semidestruído e encontra 

seu pai em pé diante dos corpos inertes dos guerreiros.

— E-estão...? — Édipo não conclui a frase.

— Mortos? — completa o Profeta. — Não! Encontram-se 

apenas mergulhados num sono muito bom, do qual não desejarão 

despertar!

— Eu ouvi um pouco da conversa enquanto o seguia até este 

andar! — exclama Édipo. — Parece que você salvou o mundo, pai!

— Será?! — indaga o Profeta. — Acho que não! Mas se 

você estiver certo, será de uma maneira que ninguém sequer 

imagina! Agora tenho que ir! Você tem muitas explicações a dar 
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aos telespectadores! E eu sou procurado por pichar em locais 

públicos! Seria muito engraçado ser preso por isto! Só posso 

dizer que o mundo passou de fase!
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Parte 4
Estágio 2

Capítulo 24

REPORTAGEM:

Repórter da Rede Zigurate:

“Diversas pessoas ao redor do mundo caíram em misterioso 

estado de coma profundo! Grande parte deste contingente tem 

confirmada ligação com o grupo Terror Verde! Todos os afetados 

são Testemunhas de Gaia! (pausa)

Alerta! Muitos dos fugitivos de Bangu V ainda estão à 

solta, mas a rebelião foi contida! A polícia isolou a área onde o 

presídio aterrissou e a população do local foi conduzida a abrigos 

temporários, até que os reparos na estrutura sejam realizados! 

(pausa)
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Temos agora uma notícia triste! Nosso patrono, Senor 

Marinho, deixou de existir oficialmente a partir da noite de ontem! 

Conosco, doutor Édipo, a outra força por trás da emissora!”

Édipo:

“A inteligência artificial que todos adorávamos, Senor 

Marinho, foi assassinada na noite anterior! O grupo Terror Verde, 

com a ajuda dos Trigêmeos Hackers, utilizou um poderoso vírus 

de computador que a destruiu! Como se não bastasse, tentaram 

usar meu programa de imersão virtual para lançar todo o planeta 

em uma realidade falsa! Felizmente eu pude impedi-los, criando 

defesas digitais contra sua invasão! Garanto à OM que boa parte 

dos corpos em coma são membros do Terror Verde! Esses 

desgraçados foram os responsáveis pela morte de minha mãe! É 

necessário prendê-los e interrogá-los logo que acordarem! Assim, 

poderão por um fim à sua organização terrorista! Agora, se me 

permitem, tenho uma emissora para dirigir!”

*
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 Um belo e melancólico solo de saxofone inunda o 

pequeno e escuro apartamento de um homem solitário! Desde 

que Dafne se foi, Heitor mergulha cada vez mais na depressão. 

Recostado no sofá, estica o braço para o apoio lateral do móvel, 

onde se encontra um cooler embutido, repleto de cervejas 

Crist’all. Na mesinha de centro percebe-se uma quantidade 

significativa de garrafas vazias, consumidas em plena manhã... 

sinal de que o malfadado homem negligenciou mais uma vez 

o seu dia de trabalhar.

Felizmente seu emprego é flexível, desde que cumpra 

as metas semanais. Técnico de uma empresa que conserta 

hardwares, foi assim que conheceu o casal de amigos, anos 

atrás.

— Quer um refresco? — Dafne lhe ofereceu gentilmente, 

enquanto ele abria uma das máquinas do salão de jogos, a fim 

de investigar o motivo do mau funcionamento.

— Aceito, sim! — respondeu Heitor quase imediatamente. 

— Mas não demora a fazer, porque este conserto vai ser rápido!

— Que pretensão! — exclamou Dafne sorrindo. Um 

sorriso que o técnico achou encantador.
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— Não me interprete mal! — explicou Heitor. — Também 

tenho uma dessas mesas de bilhar quadrático... e este defeito é 

recorrente!

— Poderia nos visitar no final de semana! — disse um homem 

descendo a escadaria. — Minha mulher adora este jogo, enquanto 

eu aprecio mais uma partida de xadrez!

— Este é Lúcio, meu marido! — exclamou Dafne. — Ele é um 

chato!

De repente Heitor logo se sentiu acolhido por aquelas 

pessoas extremamente agradáveis, cada qual a seu modo. Dafne 

era espontânea e alegre ao passo que Lúcio era despojado de 

medo, interesses, ou até mesmo ciúme daquela mulher cuja beleza 

beirava a perfeição. A empatia foi rápida. Ele ficou tão à vontade 

diante do casal, que brincou com Dafne como se já a conhecesse 

há bastante tempo.

— Não sei se sua esposa seria uma adversária à minha altura! 

— comentou, exibindo um sorriso sarcástico.

— O QUÊÊÊ?! — exclamou Dafne espantada.

— Então façamos uma aposta! — declarou Lúcio. — Se ela te 

vencer no bilhar quadrático, você não cobra o conserto da máquina!
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Ei! — exclamou a mulher meio indignada. — Você não pode 

me usar em suas apostas!

— Viu? Ela está com medo de perder!

— Grrrr! Não estou, não! Eu topo a aposta!

— E se eu vencer? — indagou Heitor. 

— Eu pago o conserto normalmente e mais uma caixa de 

cerveja! — concluiu Lúcio.

— Fechado! Crist’all, por favor, hein?!

A alma de Heitor é tomada por forte emoção, enquanto 

revive aqueles momentos tão felizes. Uma lágrima ardente 

escorre por sua face, contrastando com o esboço de um leve 

sorriso, quando relembra a surra que levou daquela mulher. Foi 

um massacre. Nunca vira alguém jogar tão bem quanto Dafne. 

Ainda mais alguém do sexo feminino.

Subitamente uma leve brisa entra na sala, ao mesmo tempo 

em que a luz matinal quebra aquela tenebrosa penumbra. 

Sua percepção retorna ao presente. 

Heitor observa a janela corrediça deslizar até o limite da 

abertura, enquanto contempla, incrédulo, o Profeta emergir de 

trás das cortinas.
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— C-como fez isso?! — ele indaga espantado. — Estamos no 

vigésimo andar!

— É assim que recebe um velho amigo? 

— Lúcio! — Heitor exclama, após se recuperar da surpresa. 

— Que bom revê-lo!

— Você não parece nada bem! — declara o Profeta.

— Claro! — concorda Heitor. — Dafne está morta! Ainda não 

consigo acreditar!

— Dafne não tem mais importância em nossa saga! — 

responde friamente o Profeta.

O QUÊ?!!! — Heitor exclama indignado. — Seu bastardo!

Mas a agressão verbal não é suficiente para exteriorizar toda 

a raiva que sente naquele momento. Enquanto fala, Heitor avança 

para atacar o Profeta com toda sua fúria, mas é inútil. O velho 

se esquiva tão rápido que parece se teletransportar. O agressor, 

ao se desequilibrar devido ao golpe mal sucedido, é amparado 

habilmente pelo amigo.

— Como fez isso?!

— É a única frase que consegue formular? — ironiza o Profeta, 

ao mesmo tempo em que coloca Heitor gentilmente no sofá.
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— Não consigo ter raiva de você! — declara Heitor, 

recompondo-se do súbito acesso de cólera. — Meu Deus! Está na 

cara que enlouqueceu!

— Desisti da imortalidade! — exclama o Profeta em tom 

sombrio. — Na verdade, acho que nenhum de nós tem muito 

tempo! Vim apenas me despedir de você!

— Não faça nenhuma besteira, Lúcio! Você está louco 

mesmo!

— Meu conselho é o mesmo para um homem embriagado!

Heitor se levanta e ambos se abraçam.

— Tome! — exclama o Profeta ao entregar um pin-drive a 

Heitor. — É um presente de Édipo para você! Ele vai negociar 

este software com o chefão dos neocristãos. Mas você terá a 

honra de ser o primeiro fiel a usá-lo!

— Engraçado! — retruca Heitor. — Édipo nunca pareceu 

gostar muito de mim!

— Desencana! Acho que ele só tinha ciúme da Dafne! Adeus, 

amigo!

Após declarar esta frase, o Profeta vai até a janela, salta 

no vazio e logo depois se eleva aos céus. Heitor acompanha a 
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trajetória daquela figura mística com o olhar, quase acreditando 

tratar-se de uma alucinação.

— Jesus! Eu devo estar muito chapado!

REPORTAGEM:

Repórter da Rede Neocristã:

“Integrantes da Al Qaeda ameaçam explodir uma bomba 

de antimatéria, caso não liberem o fluxo de água na represa da 

Jordânia para o Afeganistão! (pausa)

Os japoneses têm trabalhado em uma nova forma de 

processamento de dados não muito ortodoxa! O doutor 

Nakayama liberou informações recentes sobre a nova era da 

computação: a inteligência vegetal!”

Nakayama:

 “Os resultados da minha pesquisa ainda não têm varor 

comercial, mas já obtive resultados práticos nas experiências! 

Utirizando DNA de amendoim, consegui fatorar alguns 

números!”
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Repórter da Rede Neocristã:

 “Doutor Nakayama admitiu que suas pesquisas não darão 

frutos  em menos de vinte anos, mas produzirão os substitutos dos 

computadores atuais!”

*

— Sou um herege! — Heitor afirma para si mesmo, enquanto 

chora copiosamente. — Lúcio é meu amigo e eu ainda cobiço a sua 

esposa morta! Dafne, Dafne! Oh, meu Deus! Tenho que me punir!

Seu olhar permanece fixo no pin-drive que lhe foi presenteado 

e, após alguns momentos de introspecção, ele se dirige à máquina 

que os neocristãos utilizam para entrar em comunhão com o Cristo. 

Primeiro insere o pin-drive para carregar o novo programa; depois 

se posiciona amarrado às correias da interface e finalmente aciona a 

opção “flagelo”.

— “GIBSON”! — Heitor usa o comando vocal para escolher o 

diretor da simulação, e imediatamente se vê colocado no lugar de 

Jesus sendo violentamente açoitado pelos romanos. A definição 

do cenário e a dor são extremamente realistas.
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REPORTAGEM:

Repórter da Rede Zigurate (dirigindo-se ao Presidente da OM):

“Mal vocês se livram de um problema, ou seja, o grupo 

Terror Verde, surge outro ainda maior! Como lidarão com essas 

novas ameaças?”

Presidente da OM:

“Eles estão blefando! Não existe tal arma em seu poder!”

Repórter da Rede Zigurate:

“Mas deram o prazo de apenas uma semana ao mundo! Não 

será possível investigar se é verdade ou blefe!”

Presidente da OM:

“Torno a afirmar! Não passa de um blefe!”

Repórter da Rede Zigurate:

“Bem, telespectadores! O Presidente parece convicto! Acho 

que podemos confiar em sua palavra e ficarmos tranquilos!”
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Capítulo 25

O Comandante da OM está prestes a dar uma mordida no 

suculento bife mal passado de seu almoço, quando o comunicador 

soa. Irritado, mais uma vez adia a refeição a fim de tratar dos 

problemas constantes de sua profissão.

Após receber as últimas notícias dos baixos escalões, 

imediatamente liga para seu superior, o Presidente da OM.

— Senhor! — ele comunica, mal terminando de limpar a boca 

com um guardanapo. — Nenhuma pista sobre o paradeiro do 

artefato! Acho que a Al Qaeda está mesmo blefando!

— Não! Não está! — declara o Presidente irritado. — Tive 

que mentir para a imprensa, mas sei que uma das seis bombas de 
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antimatéria foi roubada do nosso arsenal! Os franceses admitiram! 

Encontrem aqueles terroristas o mais rápido possível!

— M#rda! — vocifera o Comandante. — Tinham que ser 

os franceses!

O Presidente encara seu subalterno com ar de reprovação.

— Desculpe o linguajar, senhor! — o Comandante se 

retrata.

*

— Está fazendo um ótimo trabalho! — Windows elogia 

seu principal desenvolvedor tecnológico, através do canal de 

holoconferência. — Vai assumir o lugar de Senor Marinho!

— Obrigado! — Édipo agradece, deixando transparecer 

indisfarçável orgulho de si mesmo. — Posso assegurar que 

minha inspiração vem mais do senhor do que do Marinho! 

Afinal, sou um cientista!

— Sei que ainda é cedo para avançarmos além de escolhas 

triviais para a empresa, mas em se tratando de você, gostaria 

que expusesse suas ideias!
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— Na verdade — explica Édipo —, tenho uma proposta para 

um novo investimento! É arriscado, mas tenho um pressentimento 

bom!

— Sobre?...

— O trabalho do doutor Nakayama! Acho que tem 

fundamento! Devíamos adquirir os direitos de sua pesquisa o 

quanto antes!

—Hum! ! Inteligência vegetal! — pondera Windows. — Parece 

algo meio hindu! Mas... se você acredita, considere comprado! 

Windows desligando!

— Estava esperando vocês terminarem! — exclama o Profeta 

ao entrar na sala de Édipo.

— Pai?!!!

— Você virou um belo de um puxa saco! — declara o Profeta. 

— E está mentindo muito bem! Vi o noticiário sobre a destruição 

do Senor Marinho!

— É! — afirma Édipo, indiferente à ofensa. — Treinei bastante!

— Não precisa ser ácido! — responde o Profeta. — Não 

estou te condenando! As pessoas fazem o que precisam para 

sobreviver!
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— Não tivemos muito tempo para conversar após a sua 

“ressurreição”! — Édipo vocifera indignado. — Mas como poderia 

me condenar? Você nos abandonou! Sua sobrevivência dependia 

disto?!!!

— Há uma fórmula para isto, filho! Sua mãe tornou-se 

desnecessária depois de algum tempo!

Ao ouvir o que considera uma grave infâmia, Édipo parte 

em direção ao pai a fim de agredi-lo.

— Seu maldito filho da...

Mas suas palavras, da mesma forma que seu golpe, são 

impedidas facilmente pelo Profeta, que se desvencilha do ataque 

e derruba Édipo no chão.

— Droga! — grita o Profeta. — Você é um cientista renomado! 

Precisa me escutar!

O reconhecimento ao talento do filho não causa tanto espanto 

quanto o fato do Profeta estar flutuando a alguns centímetros do 

chão.

— Realmente não tivemos tempo de conversar ainda, filho! 

Mas... você viu o que sou capaz de fazer! Ou acha que tudo foi 

alucinação?
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— Não, pai! — Édipo exclama aborrecido. — Agora que 

mencionou... como faz essas coisas?

— Lembra-se de quando era adolescente... da época em que 

jogávamos no mentalgame?

— Claro! — resmunga Édipo. — Você nunca me deixou 

ganhar! Parecia dominar as leis físicas do jogo!

— Filho! Não tenho a pretensão de convencê-lo agora, 

porque realmente não me importo mais! Contudo, já parou para 

pensar que estamos dentro de um programa de computador?

— Tinha muita admiração por você, pai! Mas isso é um 

absurdo! Deve ter enlouquecido ainda mais naquele hospício!

— RECORTAR! — exclama o Profeta, ignorando a ofensa 

do filho.

Para horror de Édipo, por um momento toda a sala ao 

redor desaparece, lançando pai e filho no que muitos chamariam 

de limbo. É apenas um pequeno lapso visual, pois quase 

imediatamente um cenário volta a surgir diante deles.

— COLAR! — continua o Profeta, como se conjurasse magia. 

Mas para espanto maior ainda, eles não reaparecem na 

mesma sala. O novo cenário que se descortina aos olhos de 
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Édipo é a rua onde a Rede Zigurate está localizada. Eles foram 

teleportados para o exterior do prédio.

— Os homens imersos em seu programa — explica o Profeta, 

ignorando a expressão chocada do filho —, os Testemunhas de 

Gaia, pensam que o mundo em que estão é real! Concordemos 

então que tal ilusão é possível!

— J-já estou concordando! — exclama Édipo, recompondo-se 

do choque.

— Quem garante que não estamos em uma simulação 

semelhante?

— Probabilidades?

— Também! — explica o Profeta. — A estratégia dos terroristas 

para mergulhar o mundo na simulação de realidade deu certo 

uma vez! Uma não, muitas! Isto afirmo por experiência própria, 

porque infinitas vezes eu impedi que Joshua sabotasse os planos 

do Terror Verde! Imagine todo o planeta conectado ao programa! 

Isto gerou uma história tão realista que os eventos conduziram a 

humanidade àquele momento uma vez mais... e assim por diante! 

A verdade é que habitamos uma simulação entre infinidades de 

outras!
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— Como o mito do mundo estar apoiado em um casco de 

tartaruga, que por sua vez se apoia em outra e assim infinitamente!

— Exato! — conclui o Profeta. — um looping! Vivenciei a 

mesma coisa infinitas vezes! Claro que as flutuações quânticas 

geravam pequenas diferenças nos eventos! E cada experiência 

deixou vestígios de lembranças em minha (como poderia dizer?) 

mente superior! Essas lembranças remotas manifestavam-

se como intuições! Na última simulação, porém, adquiri 

consciência plena dessa estranha realidade! Iluminação, insight, 

chame do que quiser! A partir daí decidi agir de forma diferente, 

quebrando o looping!

— O que vai acontecer agora?

— Com exceção dos cálculos de probabilidades que 

posso realizar, estou tão cego para o futuro quanto o resto 

da humanidade! Mas é certo que o mundo caminha para um 

colapso!

— Isto eu posso ver pelas últimas notícias! — Édipo concorda, 

tendo subitamente readquirido aquela admiração por seu pai. 

— Mas acredito em você! Então... quem teria desenvolvido o 

programa original?
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— Não sei! É provável que tenha uma história idêntica à 

nossa!

— Todas as guerras, as paixões, os sonhos das pessoas — 

lamenta Édipo —, não passam de um jogo: zeros e uns rodando 

em uma CPU! É duro de acreditar!

— Isto me enlouqueceu por um tempo, esqueceu?

— Você deixou de amar a mamãe?

— Como disse — explica o Profeta —, ela teve sua função! 

Tudo está conectado com a precisão de um relógio suíço! 

Pollock deve ter percebido isso e usou em suas obras de arte! 

Quando lançava tintas aparentemente ao acaso sobre suas telas, 

as manchas geradas não eram casuais! Era o próprio Universo 

que pintava para ele!

— Qual a função dela?

— O objetivo de Dafne parece bem claro agora: gerar você!

— E minha função? — indaga Édipo. — É tão importante 

assim?

— Você criou este programa, não foi? Baseou-se em minha 

mente para criar um processador incrivelmente poderoso!

— Finalmente Édipo decifra a mente da Esfinge! É mitológico!
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— Não somente mitológico! É religioso também! — conclui 

o Profeta.

— Como assim?

— Podemos ser comparados à Santíssima Trindade, não 

percebe? Eu o Pai, você o Filho e seu software, que na verdade é 

minha mente, o Espírito Santo!

*

O vento do anoitecer castiga os corpos de três homens 

crucificados no monte. Trovões ribombam no céu e a multidão 

que assistiu ao sacrifício se dispersa, buscando abrigo contra o 

vendaval que se aproxima. Os dois ladrões são apenas simulacros, 

compondo os detalhes do cenário de morte. Mas o personagem 

pregado à cruz que se encontra no centro, aquele que tem o corpo 

mais fustigado pelas torturas, é Heitor uno com Jesus Cristo.

— Perdoai-vos e a mim também, Pai! — o miserável suplica 

nos últimos suspiros. — Não sabemos o que fazemos!

Em seguida ele desperta no chão da sala, o corpo meio 

erguido, apoiado apenas pelas tiras de couro do aparelho de 
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imersão virtual. Os efeitos da simulação escolhida foram brutais. 

Chagas enormes, psicossomatizadas pela terrível experiência, se 

abrem no corpo físico, revelando os estigmas de Jesus Cristo. 

Sangue jorra através dos ferimentos, inundando o carpete. E 

Heitor acaba por sucumbir às intensas agruras.

REPORTAGEM:

Repórter da Rede Neocristã:

“Um fato ainda mais surpreendente do que o coma 

generalizado no planeta ocorreu esta manhã! Um homem foi 

encontrado morto em seu apartamento exibindo estranhas 

marcas no corpo! Nosso Pastor declarou veementemente tratar-

se dos estigmas de Jesus Cristo!”

Pastor Neocristão:

“Impossível duvidar da veracidade deste fato, meus irmãos! 

Heitor, nosso querido fiel, é um estigmatizado! E ninguém, antes 

dele, apresentou todas as marcas ao mesmo tempo: os espinhos na 

testa, as chicotadas, os furos nos pulsos e pés, e a lança! Preparemo-

nos para o fim do mundo! É sabido que infiéis mulçumanos 
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ameaçam destruir o planeta! A morte deste pobre homem não 

pode ter sido em vão!”

Repórter da Rede Neocristã:

“Mais alguma informação, Pastor?

Pastor Neocristão:

“Ah! Continuem bebendo Crist’all, a cerveja que é Cristo total!”

Repórter de Tabloide Sensacionalista:

“Depois das declarações irresponsáveis do doutor Édipo, as 

autoridades mundiais estão mantendo os Testemunhas de Gaia sob 

custódia! Conosco, a Presidente Nacional dos Direitos Humanos!”

Presidente Nacional dos Direitos Humanos:

“Isto é um absurdo! Não temos o direito de manter pessoas 

prisioneiras só porque seguem determinada religião! Infelizmente, 

a emissora dos Testemunhas de Gaia, que poderia mobilizar a 

população contra esta arbitrariedade, está fora do ar! Todos os seus 

funcionários estão em coma!”
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*

É noite e um pequeno grupo de construtores civis, 

auxiliados por máquinas automáticas de reparação, ainda está 

restaurando os andares superiores do prédio da Rede Zigurate. 

Ao canto, utilizando uma mesa improvisada de serviço, Édipo 

organiza a folha de trabalhos da emissora, fazendo contatos 

e estudando o funcionamento da megaempresa. Está absorto 

em suas atividades quando recebe uma holochamada de suma 

importância.

— É dia no Japão e já falei com o doutor Nakayama! — 

Windows notifica na tela do comunicador.

— E...

— Os japoneses querem retornar às suas antigas tradições! 

— continua Windows. — Portanto, o doutor Nakayama deseja 

que eu vá pessoalmente ao Japão para negociarmos! E você vai 

comigo!

— Será um prazer! — exclama Édipo. — Há algo com que eu 

deva me preocupar?
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— Claro que não! — responde Windows. — Como diria 

Marinho: o dinheiro compra tudo!

— Antes tenho que liberar o canal da OM! — explica Édipo. 

— O programa que os Trigêmeos instalaram ainda está rodando!

— Tudo bem! Você tem dois dias! Windows desligando! 
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Capítulo 26

Quartel General da OM. Seu Comandante supremo 

encontra-se em pé diante de uma mesa redonda e, embora 

mantenha seu porte altivo e a expressão severa, não consegue 

esconder o semblante de preocupação. Simulando pessoas 

sentadas a esta mesa, encontramos hologramas de seis 

subcomandantes da OM, representando os países mais 

importantes do globo: Estados Unidos da América, Inglaterra, 

França, Alemanha, Japão e Rússia.

— O que vou lhes revelar agora é um segredo mantido a 

sete chaves! — declara o Comandante da OM. — Com a queda 

da União Soviética no século XX, o equilíbrio de forças entre 
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aquele país e os Estados Unidos foi rompido! O século XXI 

contemplou o ápice do imperialismo norte-americano, onde 

tivemos evidências indiscutíveis de que a ONU não tinha poder 

concreto para refrear suas ações!

Neste momento todos os rostos holográficos se voltam para 

o subcomandante norte-americano, cuja expressão demonstra 

mau humor e aborrecimento.

— O surgimento da OM — continua o Comandante —, 

marcou um restabelecimento de equilíbrio entre as grandes 

potências mundiais! Como? 

A pausa dramática gera um silêncio perturbador. Porém 

todas as atenções estão voltadas ao líder supremo neste momento. 

Satisfeito, ele segue com o discurso.

— Os líderes desta nova entidade pesquisaram a criação de 

uma arma definitiva: o artefato de antimatéria!

— OOOHHHHH!!! — Todos em uníssono.

— Cada um dos países aqui representados recebeu um 

exemplar da arma! Ou seja, seus líderes têm o poder para destruir 

o planeta em alguns segundos com o apertar de um botão!

— Isso é loucura!!! — declara o comandante japonês.
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— Não é loucura! — retruca o Comandante da OM. — O medo 

recíproco trouxe de volta o equilíbrio perdido e certa perspectiva de 

paz ao mundo! Cada presidente empossado, entre essas seis nações, 

é informado imediatamente da existência dos artefatos!

— Até cair nas mãos da Al Qaeda! — ironiza o comandante 

alemão. — Como isto aconteceu?

— Aparentemente algum hacker rastreou nossas informações e 

as entregou aos terroristas! — explica o comandante da França.

— Tinham que ser vocês! — exclama o comandante da Inglaterra.

— Não pudemos fazer nada! — defende-se o comandante 

francês. — Vejam a mensagem que os hackers deixaram!

Então uma tela materializa-se em pleno ar e a imagem de três 

garotos caracterizados (dois vestidos de jornalistas, e um de árabe) 

surge diante dos olhares indignados dos comandantes.

— Edição extraordinária! Aqui fala o Trigêmeo 1, direto da 

Área de Transferência! Conosco, Trigêmeo 2, o repórter de campo 

e seu entrevistado!

— O que deseja ao entregar à Al Qaeda um segredo mundial 

tão bem guardado? — indaga o Trigêmeo 2. — Por favor, não seja 

muito técnico!
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Claro! Serei o mais direto possível! — responde o Trigêmeo 

3, trajando uma roupa árabe. — Quero ver o circo pegar fogo, 

ora!

— E por que escolheram liberar justamente os códigos da 

França?

— Foi uma decisão inteiramente científica! — responde o 

Trigêmeo 3. — Coloquei as iniciais dos países em um dos sólidos 

mais perfeitos da natureza, o cubo. Seis países, seis faces! Joguei 

o dado e, voilá, deu França!

— Obrigado por sua magnífica participação! — exclama o 

Trigêmeo 2. — Bom dia!

— Fim da transmissão! — exclama o Trigêmeo 1.

— Todos sabem que nenhuma defesa digital é páreo para 

esses delinquentes mirins! — declara o comandante francês, 

assim que a imagem da tela holográfica se apaga.

— Temos que ser práticos! — determina o Comandante da 

OM. — O que interessa agora é encontrar esta arma e devolvê-

la ao arsenal francês! Cada um de vocês deverá instruir seus 

subordinados nesta missão, sem revelar informações demais! 

Perguntas?
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— Qual a nossa posição em relação aos Testemunhas de 

Gaia? — indaga o subcomandante norte-americano. — Eles não 

dormirão para sempre!

— Esse problema é insignificante! — exclama o Comandante 

da OM. — Mandem colocar rastreadores em todos eles! Os 

Direitos Humanos não precisam saber! Agora... trabalhem!

REPORTAGEM:

Repórter da Rede Zigurate:

“Após dois dias de trabalho intenso, doutor Édipo 

conseguiu liberar a frequência da OM para novas transmissões! 

A partir das dezenove horas de amanhã, fuso de Nova Iorque, 

teremos de volta o horário OM! (pausa)

A Zigurate/MicroHard abre concurso para um novo 

apresentador! Quem será o novo Senor Marinho?”

Repórter de Tabloide Sensacionalista:

“Aquelas pessoas que estavam em coma virtual finalmente 

despertaram! As autoridades agiram com bom senso e as 

libertaram! Joshua, um homem chamado Ganga e alguns 
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de seus subordinados, comprovadamente terroristas, foram 

detidos!”

*

A tecnologia magleve é realmente espetacular. Utilizando-

se do campo magnético gerado através de poderosos eletroímãs, 

permite a suspensão de estruturas pesadíssimas, algo inimaginável 

há pouco mais de cinquenta anos. O Japão, que já utilizava 

esta tecnologia em seus trens-bala já no século XX, não teve a 

menor dificuldade em estender o avanço aos veículos menores. 

Todo carro, mesmo os particulares, movimentam-se pela 

capital flutuando a centímetros do chão. E os trens, ainda mais 

desenvolvidos, deslizam velozmente a vários metros de altitude, 

circundados e apoiados por uma série de aros quase etéreos. 

Windows e Édipo se encontraram em Tóquio e agora fazem 

uso deste magnífico veículo para chegar ao templo do doutor 

Nakayama.

— Relaxe! — exclama Windows colocando a mão no ombro 

de Édipo. — Tudo vai dar certo!
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*

Na Área de Transferência, onde tempo e espaço parecem 

indeterminados, o Profeta surge mais uma vez para conversar 

com os infinitos Trigêmeos que lá habitam. Porém, sua expressão 

é de poucos amigos.

— Vocês enlouqueceram?! — ele indaga com os braços 

cruzados e olhar incisivo para baixo. — O que pretendem com 

isso?

— O que? — pergunta ironicamente o Trigêmeo 1. — Deixar 

que o artefato de antimatéria caísse em mãos erradas?

O profeta não responde. Apenas fuzila ainda mais o garoto 

com o olhar.

— Estamos de saco cheio de ficar aqui! — explica o autor da 

ironia. — A Área de Transferência está poluída de tantos arquivos 

temporários!

— É superlotação, mano! — exclama o Trigêmeo 2.

— E vimos a mesma história zilhões de vezes! — reclama o 

Trigêmeo 1.
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— Mas agora é diferente, não é? — indaga o Profeta. —Vocês 

sabem o que vai acontecer neste novo futuro?

— Não! — exclama o Trigêmeo 3. — Mas sabemos que é um 

mundo falso! Você quer salvar o futuro de um mundo falso?

As palavras do garoto parecem exercer um efeito desolador 

no Profeta, pois são verdadeiras. Ele mesmo, com todo seu 

intelecto, não consegue desvendar o mistério da existência. Sua 

mente é capaz de abarcar todas as realidades possíveis, mas é 

limitada no tempo. Pois esse novo futuro é uma incógnita. Sente-

se como um hamster que correu a vida inteira na gaiola, sem 

chegar a lugar algum.

Uma ponta de inveja lhe invade o coração. Representando 

seu oposto, os meninos são movidos por aquela parte de incerteza 

que também rege o Universo, desafiando a lógica. Não podem ser 

escravizados pelas regras como ele, o grande Profeta Teorema. 

Portanto, são livres.

— Não vou me intrometer, meus filhos! — Teorema exclama 

após pensar por alguns momentos. —Sei que o mundo vai ter seu 

fim em breve! Mas precisam ser vocês os responsáveis? Não é 

melhor refletir um pouco mais?
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— Não refletimos! — exclama o Trigêmeo 3. —Somos agentes 

do caos!

— É! — concorda o Trigêmeo 1. — Nosso forte é agir sem 

pensar!
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Capítulo 27

É uma tarde muito bela. Pássaros trinam sua alegre e 

tradicional cantoria milenar, indiferentes às mudanças promovidas 

no planeta pelos seres humanos. Do alto dos pessegueiros, algumas 

aves emergem afoitas em voos rasantes para exibir sua plumagem. 

Neste cenário bucólico a contrastar com os altos edifícios ao redor, 

Windows e Édipo se deparam com o exuberante templo do doutor 

Nakayama. Ao cruzar o portão de madeira genuína, são recebidos 

por um criado que os conduz a uma íngreme escadaria de pedras 

artesanais, que os levará à entrada do templo propriamente dito.

— Veja! — exclama Édipo deslumbrado. — O corrimão é de 

bambu legítimo!
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—Sim! — assente Windows meio exasperado. — E o resto 

da vegetação também! Mas não demonstre empolgação! Estamos 

aqui a negócios!

O trio galga os degraus desfrutando daquele inacreditável ar 

puro e perfumado do ambiente. Incrédulo, Windows procura 

indícios de alguma redoma ao redor da propriedade, que possa 

estar simulando esta atmosfera tão perfeita. Mas acaba por 

concluir que tudo é real. Finalmente, quando chegam ao topo, 

o criado aponta para uma porta através da qual conseguem 

vislumbrar uma solitária silhueta.

— Entrem! — exclama o criado. — Ele está à sua espera!

Windows e Édipo se encaram mutuamente por alguns 

instantes e depois cruzam o limiar da entrada. No fundo do 

aposento, doutor Nakayama está de costas, realizando uma 

espécie de ritual perante o altar.

Um momento! — ele exclama, sem se virar para os visitantes. 

— Já vou atendê-ros!

Instintivamente, Windows olha para o relógio, ansioso. E 

somente decorridos três minutos, Nakayama se vira e caminha 

em direção aos dois.
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— Nós viemos para... — exclama Windows, apressando o 

diálogo, quando é subitamente interrompido pelo doutor.

— Eu sei porque vieram! — diz Nakayama. — Sigam-me!

O velho tem a expressão serena e o andar vagaroso e 

suave. Ele caminha a outro aposento sendo seguido pelos 

ansiosos visitantes. Diversas plantas, agregadas a fios elétricos 

e tubos de ensaio, parecem compor o cenário de um filme 

de terror barato dos anos cinquenta. Windows observa tudo 

impaciente e aborrecido, enquanto Édipo está cada vez mais 

boquiaberto. Finalmente Nakayama aponta para uma cuia 

onde há um líquido esverdeado e outra onde há um líquido 

avermelhado.

—Vejam, meus jovens! — ele fala. — O verde tem pares 

de cromossomos codificados e traduzidos significa 2572! O 

vermelho significa 3545!

— Já li sobre seu trabalho, doutor! — exclama Windows. — 

Não precisa me demonstrar!

— PACIÊNCIA, RAPAZ! — grita Nakayama subitamente 

enfurecido. — Esse é o mal do nosso sécuro: a pressa! 

Mirionários morrendo do coração devido ao estresse! Temos 
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que controrar tempo! Não deixar que tempo nos controre! 

Tempo está na nossa cabeça!

— Perdoe nossa ansiedade, doutor! — Édipo se desculpa. — 

Por favor, faça-nos uma demonstração do seu trabalho!

— Humpf! — resmunga Nakayama. — Bem... vou misturar o 

conteúdo das duas tigeras!

Como se tivesse todo o tempo do mundo, o velho cientista 

pega a primeira cumbuca e despeja o líquido vermelho em um 

recipiente maior, de onde emergem fios e cabos. Em seguida faz 

o mesmo com o conteúdo verde. Depois volta seu olhar para 

Windows.

— Pronto! — ele exclama com expressão de orgulho.

— Pronto “o que”?! — indaga Windows.

— O resultado já está pronto! — explica Nakayama. — A soma 

dá 6117, se minha cabeça não falha!

— Mas não dá pra ver nada! — retruca Windows.

— As fitas de DNA já se combinaram para fornecer o 

resultado! — exclama Édipo. — O processamento é quase 

instantâneo! Leva o mesmo tempo que as cores precisam para 

se misturar!
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— Exato! — assente Nakayama, virando-se para Windows. 

— Seu assistente muito bom, né?

— Mas como decodifica essas combinações? — indaga 

Windows.

—Ahhh! — exclama Nakayama, erguendo o dedo indicador. 

— Esse foi o probrema que tomou dez anos de minha vida! Para 

descobrirmos, vamos para aposento número dois!

*

Na Área de Transferência, o Profeta e os Trigêmeos ainda 

conversam.

— Todas as simulações realizadas até o momento do 

looping apontaram para a destruição do planeta pela mão do 

Homem! — exclama o Trigêmeo 3.

— Parece que o fim só era impedido — completa o Trigêmeo 

2 — porque todo mundo caía no sono de novo! 

— Tem razão! — concorda o Profeta. — Aliás, ao trair o 

grupo Terror Verde, Joshua parecia desejar o fim do mundo! 

Por que?!!!
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— Já disse que não sabemos! — exclama o Trigêmeo 3. — 

Apesar da Área de Transferência permear todas as realidades, 

estamos tão presos na caverna quanto você!

*

No laboratório de Nakayama, Édipo demonstra cada vez 

mais empolgação com as revelações científicas do mestre, ao 

passo que Windows torna-se mais exasperado. O velho mostra 

um amalgamado gigantesco de plantas, teclados e resfriadores, 

de onde saem fios conectados a um pequeno mostrador. Nele os 

visitantes podem conferir o resultado da conta processada pelo 

intrigante engenho: 6117.

— Seu trabalho é fascinante, doutor! — exclama Édipo. — O 

que o inspirou?

— Os estudos sobre interigência vegetal iniciados no início do 

sécuro! — declara Nakayama. — Seu patrão não deve concordar! 

(pausa) Não é mesmo, senhor Windows? Mas a imobiridade das 

prantas não deve ser confundida com ausência de interigência! 

Acreditamos que manipuramos as prantas, mas é justamente 
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o contrário! Veja a maconha, por exempro! (pausa) Já fumou 

maconha, senhor Windows? Aposto que sim, na faculdade, 

como todo mundo! Bem, a cannabis sativa reariza o sonho do 

Homem de sair da rearidade! Este subterfúgio garante seu prantio 

e proriferação pero mundo!

— Bobagem! — rosna Windows.

— Não é bobagem! — retruca Nakayama. — Há frores que 

mimetizam odores de insetos, atraindo-os para uma falsa cópura! 

Cheiro de sexo, senhor Windows! Isto poriniza outras frores! Se 

tal ação não é sinal de interigência, o que é então?

— Senhor Nakayama! — exclama Windows após respirar 

profundamente. — O senhor já demonstrou que suas pesquisas 

têm um futuro promissor! Agora falemos de negócios! Estou 

disposto a pagar dois bilhões pelo direito de usá-las!

— Não quero ser grosseiro, senhor Windows! — exclama o 

ancião. — Mas não é tão simpres assim!

— Muito bem, o senhor é durão! Eu dobro o valor!

— Ainda não chegou onde eu queria, senhor Windows!

— Sejamos práticos, então! Quanto quer receber?

— Não é quanto, senhor Windows! Mas o que?
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— Então fale de uma vez, homem! — exclama Windows 

completamente sem paciência.

— Isto nos leva a aposento número 3!
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Capítulo 28

É tarde da noite na Casa Branca, em Washington. Mas o 

Presidente dos Estados Unidos ainda permanece acordado. O 

homenzarrão está pensativo, pois nunca imaginou se encontrar 

em tal situação: no cargo de segundo homem mais poderoso da 

Terra com o fim do mundo prestes a acontecer. Ele já foi estrela 

de Hollywood e governador, considerado um guerreiro genuíno 

ao galgar altos cargos, mesmo sendo um estrangeiro. Mas não se 

considera preparado para este momento tão crucial.

Finalmente a holochamada tão esperada o desliga desses 

pensamentos obscuros, e o rosto do Presidente da OM aparece 

na tela, a fim de fazer-lhe um comunicado.
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— A situação tornou-se crítica! — declara o líder mundial. 

— E tudo pode acontecer, não é mesmo?

— Infelizmente sim! — assente o Presidente da OM.

— Quer que eu oriente os cidadãos a procurar abrigos?

— Não! Se a missão falhar, abrigos serão desnecessários, pois 

não sobrará nada do mundo! Apenas tranquilize as nações!

*

Édipo e Windows encontram-se agora em uma aconchegante 

sala do templo, cujas linhas e formas elegantes remetem ao estilo 

do Japão feudal. Apesar do luxo arquitetônico, as paredes e o chão 

carecem de cor e brilho. E, quando Windows ameaça reclamar da 

desconfortável posição de joelhos em que se encontram, pois não há 

cadeiras no aposento, Nakayama retorna com um bule de chá para 

os visitantes.

— Bem, senhor Windows! — exclama o anfitrião, enquanto 

enche os recipientes com a bebida quente. — Como já deve saber, 

meu país está promovendo uma volta aos seus tempos áureos!

— Impossível! — contesta Windows. — O mundo está globalizado!
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É o que veremos! — exclama Nakayama.

Édipo permanece em silêncio.

— Quer muito esta pesquisa, não é, senhor Windows? — 

diz Nakayama, voltando-se para o maior acionista da Zigurate/

MicroHard. 

— Na verdade, não! — responde Windows. — Foi meu 

assistente quem...

— Como pensei! — intervém Nakayama. — Um mero capricho!

— Diga logo o que deseja, homem! — exclama Windows cada 

vez mais irritado.

— Não posso entregar um trabalho tão importante nas mãos 

de pessoas inescrupurosas ou sem determinação!

— Pelo amor de Deus! — exclama Édipo. — Até eu já estou 

ficando irritado. — Diga logo o que quer!

— Pois bem — exclama Nakayama com toda a calma do 

mundo —, antes de eu assinar o contrato vocês terão que lixar meu 

assoalho, pintar as paredes e lustrar meus carros!

— O QUÊ?! — berra Windows indignado. — Isso é um ultraje! 

Vamos embora, Édipo! Estamos perdendo tempo com esse velho 

esclerosado!
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— Não abro mão desta cráusura! — exclama Nakayama 

determinado. 

Ia dizer algo mais, porém seu comunicador soa, 

interrompendo a conversa. Imediatamente ele atende a chamada:

— Arô! (pausa) Não, ainda não posso lhe dar resposta! Tem 

um criente interessado no meu trabalho! (pausa) Não! Ere me 

procurou primeiro! (pausa) De jeito nenhum! Eu tenho honra! 

(pausa) Não adianta me oferecer cinco bilhões! Sayonara! (pausa, 

voltando-se a Windows) Onde estávamos?

*

PRONUNCIAMENTO OFICIAL:

Apresentador:

“ATENÇÃO! Em caráter extraordinário, o Excelentíssimo 

Presidente dos Estados Unidos da América fará um importante 

pronunciamento! Quem estiver dirigindo, queira por favor 

estacionar o carro ou acionar o modo automático do veículo! A 

simulação começará em dez segundos!”
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Transeunte (impaciente devido a engarrafamento no 

trânsito):

“O que o cara de bidê quer comunicar a esta hora?”

Presidente dos Estados Unidos da América (dez segundos 

depois):

“Boa noite, Américas! Como responsável pelo bem estar 

do nosso continente, sinto-me obrigado a dar estas notícias em 

primeira mão! Em primeiro lugar... sim, os terroristas possuíam 

uma bomba poderosíssima em seu poder! Em segundo lugar... 

sim, as forças da OM a recuperaram e eliminaram os terroristas 

responsáveis pela ameaça! Ignorem qualquer nova transmissão 

por parte deles! É puro desespero! Fiquem em paz e que Deus 

salve as Américas!”

Após o fim da transmissão, o Presidente mergulha o rosto 

nas mãos e chora.

*
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No Japão, Windows e Édipo estão lixando o assoalho do 

templo de Nakayama.

*

No interior profundo de um bunker, no Afeganistão, o líder 

da Al Qaeda faz um contrapronunciamento diante das câmeras:

— Não acreditem nas autoridades do Ocidente! — ele alerta. 

— Não confiem nas palavras da “Polícia do Mundo”!  Ninguém 

está seguro! Tenham medo... tenham muito medo! Por causa 

de suas mentiras nosso prazo foi antecipado! Portanto, se não 

atenderem às exigências até a meia noite de hoje (horário de 

Cabul), o mundo será destruído! E amanhã já estaremos com Alá!

*

Windows e Édipo estão pintando o interior do templo de 

Nakayama.

*
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Jamais o serviço de inteligência da OM trabalhou de forma 

tão integrada ao exército, a fim de cumprir uma missão, como 

neste momento. Rivalidades internas foram esquecidas e a 

disputa pelo reconhecimento ficou em segundo plano. Pois 

perceberam que o destino da raça humana estava em jogo. Para 

o velho Comandante, entretanto, é sua missão definitiva. Sente-se 

cansado, porque sempre lutou no limite de suas forças. Corpo 

e alma foram tomados pela OM e os cuidados à própria família 

foram negligenciados.

— Esta será minha última missão! — ele pensa.

Os recursos liberados à OM, em tempo recorde, permitiram 

aos soldados encontrar rapidamente o local onde o artefato de 

antimatéria está escondido. Porém, a investida, que deveria ser 

realizada de maneira furtiva, é comprometida pelo fato de ainda 

ser dia. Mas, depois das últimas declarações do terrorista, não 

havia como protelar o ataque.

Um pequeno grupo avançado, liderado pelo Comandante, 

alcança o limiar do esconderijo. A tecnologia de camuflagem 

dos uniformes, cada vez mais avançada, permite que os bravos 

soldados cheguem despercebidos ao perímetro exterior. Tal 
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recurso, aliado a microrrobôs espiões que triangulam as posições 

inimigas, permite a eliminação de vários terroristas facilmente. 

Porém, próximo à entrada, as chances de fracasso tornam-se 

maiores, porque a vigilância é mais cerrada. Escondidos atrás de 

uma tenda, os homens da OM aguardam o sinal do seu líder para 

finalizar a investida. 

— Acho que nos viram, Comandante! — sussurra o sargento 

com os nervos à flor da pele.

— Não! — responde o Comandante trincando os dentes. — 

Não nos viram! Mantenha a cabeça fria!

— N-nos viram, sim, Comandante! T-tenho certeza!

— Quieto, soldado! — ordena seu superior. — Vai denunciar 

nossa posição!

BRTVAXZZZZZZZZZZZZ!

Um dardo elétrico disparado por um dos terroristas atinge 

o sargento em cheio. Ele cai na areia em meio a convulsões, ao 

mesmo tempo em que o curto circuito revela a aparência original 

do uniforme militar.

— SABEM QUE ESTAMOS AQUI, COMANDANTE! — 

grita um soldado em meio ao desespero. — E AGORA?
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— NÃO TEMOS ESCOLHA! — brada o líder militar. — 

INVISTAM COM FORÇA TOTAL!  E rezem para que o 

inimigo não tenha coragem de acionar a bomba!

 Sem pestanejar, os soldados da OM emergem de seus 

esconderijos atirando com armas letais. Sim, porque a imagem 

veiculada anos atrás, das armas de fogo sendo destruídas, também 

foram um engodo para manter a integridade da organização.

— Malditos muçulmanos! — rosna o Comandante, enquanto 

lança uma granada nas barricadas do inimigo. — Eles percebem o 

brilho do sol refletindo em nossos capacetes!

*

Windows e Édipo estão polindo os carros de Nakayama.

*

Brasil. É madrugada no Rio de Janeiro e, neste momento, o 

Pastor Neocristão inflama a multidão que está numa vigília.

— IRMÃOS!!! — ele grita. — O fim do mundo se aproxima! 
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Talvez as autoridades estejam dizendo a verdade! Talvez não! Mas é 

certo que os muçulmanos querem destruir o planeta! Irmão Heitor 

morreu para dar um aviso de que nossa crença é verdadeira! Temos 

que destruir todos aqueles que seguem outras religiões! Vamos atrás 

dos muçulmanos e daqueles pagãos: os Testemunhas de Gaia!

Os fiéis deliram, enquanto as autoridades se mobilizam para 

deter seu avanço.

— CRIST’ALL! CRIST’ALL! OLHA A CRIST’ALL! — berra 

um vendedor ambulante, enquanto vende cerveja aos fiéis.

REPORTAGEM:

Repórter Testemunha de Gaia (com cara de sono e cabelos 

desalinhados):

“Neocristãos estão provocando um verdadeiro caos na cidade, 

ainda maior do que a fuga em massa dos presidiários de Bangu V! 

Parece uma guerra civil! Os fanáticos desenterraram o corpo de 

Heitor e o pregaram a uma cruz para usá-lo como símbolo inspirador! 

As autoridades não estão conseguindo dispersar a turba!”
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*

Planando sobre a inquieta metrópole, o Profeta Teorema 

é agraciado com os primeiros raios de sol da manhã. Apesar 

dos tumultos em alguns setores da cidade, todos têm que viver 

suas vidas, e o deslizar ritmado das portas automáticas das lojas, 

remetem a um novo dia de trabalho. 

Lá embaixo, uma música dos Beatles se espalha pelas 

ruas cinzentas, chegando a seus ouvidos: “Lucy in the Sky with 

Diamonds”. E o Profeta, sem entender bem o porquê, sente uma 

similaridade entre a melodia e sua existência.

— Antes de me despedir do Trigêmeo 3 — relembra Teorema 

—, ele me perguntou se eu queria viver para sempre! Tive medo de 

responder! Joshua era religioso e não se amedrontou! Certamente 

teve alguma experiência metafísica para conspirar a favor do fim 

do planeta!

Então, como se desejasse se furtar a esses conflitos humanos, 

o Profeta dá uma súbita guinada em sua trajetória e ergue o corpo 

acima das nuvens, para longe de tudo, cada vez mais alto no céu.
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*

— É TUDO OU NADA, SOLDADOS!!! — brada o 

Comandante à frente da batalha.

A operação, que deveria ser delicada, mudou drasticamente 

o perfil. Motivados pelo líder do exército da OM, os soldados 

avançam como um organismo único, matando terroristas e 

despedaçando as paredes do bunker. Ao perder o elemento 

surpresa, restou apenas invadir o covil do inimigo da forma mais 

rápida e destrutiva possível, dilacerando corpos e explodindo 

paredes. 

A força implacável só detém sua truculência quando chega 

ao bloco onde o artefato de aniquilação está instalado. Pois se o 

gerador que mantém o campo magnético isolando a antimatéria 

for desligado, tudo pelo que lutaram estará perdido.

Chegando ao compartimento mais profundo, o Comandante 

da OM se depara com seu último obstáculo: uma câmara 

protegida por vidro, possivelmente à prova de balas, atrás do qual 

se encontram dois terroristas. Um deles segura o controle que 

desativa o gerador.
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— RENDAM-SE! — ameaça o Comandante. — Vocês não 

têm chance! Não precisamos de um final amargo!

— N-não se aproxime! — exclama, com voz tensa, o 

terrorista que está de posse do controle. — Acionaremos a 

bomba!

— Não tem coragem! — exclama o Comandante. E parece 

haver gelo em seu sangue.

— Cumpram nossa exigência! — Exige o outro terrorista. — 

Liberem água para o Afeganistão!

— ATIREM, SOLDADOS! — ordena o Comandante. — 

O inimigo hesitou!

Uma saraivada de projéteis letais é direcionada contra o 

vidro que, apesar de resistir, começa a trincar com os sucessivos 

impactos. O homem que segura o controle fica paralisado de 

terror.

— Eles estão vacilando, soldados! — exclama o Comandante. 

—ATAQUEM COM TUDO!!!

 São segundos cruciais onde anos de experiência são 

postos à prova. E diante das circunstâncias extremas às quais 

seu pelotão está sendo submetido, a ordem parece correta.
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— Mais uma bala certeira — pensa o Comandante em 

milésimos de segundo —, e o homem com as mãos trêmulas no 

detonador estará fora de combate! O mundo está salvo! — ele se 

dá ao luxo de acreditar.

Porém, mais rápido ainda é o terrorista que corre em direção 

ao outro, firmando as mãos do companheiro sobre o controle 

remoto.

— SALVE ALÁ! — ele grita, ao mesmo tempo em que 

pressiona as mãos do amigo contra o botão da bomba.

O olhar do Comandante, ao constatar que não haverá tempo 

hábil para desarmar o terrorista, produz a expressão de uma 

criança desamparada.

Windows e Édipo pintam a cerca de Nakayama.

Os Trigêmeos erguem os punhos como uma torcida prestes 

a presenciar um gol do Brasil na Copa do Mundo.

O Profeta, com suas roupas e barbas esvoaçantes, paira tão no 

alto na estratosfera que consegue enxergar a curvatura da Terra. 
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Uma gigantesca esfera branca de luz emerge do horizonte... mas 

não é o Sol.









372

Aldefran Melo

Epílogo

Crônicas de Gaia

“A Terra é azul!”, disse Yuri Gagarin após vislumbrar o 

magnífico planeta do espaço sideral! Mas se estivesse em órbita 

neste momento, veria também o surgimento de um pequeno 

ponto luminoso no Afeganistão, que se expande rapidamente 

desintegrando tudo em seu caminho!

A aniquilação mútua entre matéria e antimatéria avança 

atmosfera acima e, em seu percurso medonho, atinge o espaço 

exterior! Não há como escapar à voracidade do terrível artefato 

humano! A explosão sem precedentes destrói todas as formas de 

vida instantaneamente e o planeta paga alto preço por gerar uma 

criatura tão destrutiva!



373

Gaia 2030, o futuro da Terra

Pelo menos, não há dor!

— AAAAHHHHHHH!!!!! — o hominídeo desperta, 

horrorizado pela terrível experiência!

— Chefe do Clã... Lúcio! Está tudo bem!

— O que aconteceu? Estou morto?!!!

— Acalme-se! As respostas virão!

— Q-quem é você?

— Gaia!

Deitado em uma pedra retangular, encarcerado pelos 

monólitos erguidos por mim, o australopithecus afarensis ainda 

se encontra imobilizado pelas estruturas vegetais que criei. 

— Você acabou de despertar de uma simulação! — eu explico 

enquanto afrouxo o aperto que os cipós exerciam sobre a criatura.

— Simulação?! Como assim???

— Você ainda está na Pré-História! Este complexo de 

rochas e vegetais que o aprisionam são uma espécie de interface 

natural, da qual fiz uso para me conectar a você! Se o mundo que 

idealizamos não tivesse sido aniquilado, a pesquisa de Nakayama 

iria contribuir para o desenvolvimento de computadores com 

tecnologia similar a esta! 
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— Nada daquilo aconteceu? As pessoas que amei nunca 

existiram?

— Existiram para você, Lúcio! Cada um que conheceu é uma 

faceta de si mesmo! Na verdade, o que viu acontecer é o que 

provavelmente acontecerá! Eu sou o Espírito da Terra, afirmo na 

falta de um termo mais apropriado! Manifestação da ordem que 

rege os princípios do planeta!

— Se vivenciei tantas experiências, como sinto que o tempo 

não passou para mim?

— Porque o tempo mental transcorre diferente do real! Mas 

se reparar bem, notará que você está diferente! As experiências 

que mencionou ter vivido desenvolveram seu lobo frontal. Ainda 

é um australopithecus, porém mais evoluído!

— M-minha testa! Está maior!

— Sim! Isto é fruto do conhecimento! Eu o alimentei com 

dados das leis naturais do Universo! Você me alimentou com a 

natureza humana! A terrível natureza humana!

— Toda a existência um misto de planta e fantasma!

— Joshua teve uma experiência transcendental que o ligou a 

mim! Ele percebeu o poder destrutivo da raça humana! A partir 
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daí dedicou a vida a me mostrar que o Homem não merecia 

viver! Amava mais ao planeta e aos animais do que à raça humana 

ou a si mesmo!

— Agora eu entendo! Melhor o planeta ser destruído em 

uma simulação, para você perceber que o Homem não merece 

viver, do que deixar a raça humana evoluir e proliferar! E agora? 

O que vai fazer?

 — A questão é: o que você vai fazer?

*

Após desconectar as gavinhas que se mesclavam ao sistema 

nervoso de Lúcio, eu o liberto, rompendo o elo de nossa união. 

Minha voz não pode mais ser ouvida. Um severo e melancólico 

silêncio fustiga-lhe o espírito, forçando-o à reflexão de qual uso fará 

do livre arbítrio. Guiado agora por seus próprios pensamentos, ele 

caminha de volta ao lar. 

Alheios a isto, membros do seu clã jazem tranquilamente nos 

altos galhos, sem se dar conta do perigo que os espreita. Inteligente 

e hábil, Lúcio galga silenciosamente a árvore que serve de proteção 
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à sua família, e estraçalha o crânio da primeira vítima com o 

golpe letal de uma clava. Ele optou por matar o membro mais 

forte primeiro. Assim, não terá dificuldade em eliminar os mais 

fracos, que, quando ouvem o baque surdo do corpo contra o chão, 

acordam sobressaltados.

Um misto de medo e ódio toma conta dos primatas 

abruptamente despertados, fazendo com que empreendam um 

ataque furioso ao suposto invasor do território. A retaliação é brutal.  

Mas apesar do maior número e a adrenalina a mil, o grupo não 

consegue fazer frente à selvageria e perícia com que Lúcio realiza 

sua empreitada. Em questão de minutos todos estão mortos.

*

 

Após aquela noite, ele criou ferramentas de matar mais 

eficientes, enquanto marchava por todos os territórios onde o 

Homem tinha possibilidade de evoluir. E não deixou nenhum 

sobrevivente em sua macabra jornada.

Chovia quando terminou sua missão. Na verdade era eu 

que chorava pela extinção de uma espécie. Quando sentiu ter 
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alcançado seu destino, uma sensação de liberdade se apoderou 

de Lúcio. Ele correu nu sob a chuva e se atirou de um penhasco. 

Decretou o vazio e a libertação para si mesmo.

E a Terra viverá em paz sem esta terrível criatura!

FIM



FIM
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