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PENSAMENTOS
Por Amora

Eu, a Caneta, o Papel
Sinto uma vontade louca de
escrever
As ideias vão surgindo
O papel vai pedindo, com
vontade de contar tudo que
vem à cabeça
A caneta vai obedecendo sem
cansaço
Deslizando feliz a cada frase que
a mão lhe faz desenhar
Correndo na letra, obedecendo
às ordens cerebrais
Quase não respira, segue o
compasso
E dança com as palavras que
brincam no papel
Que se suspendem no ar, no
coração de quem lê
Ri e chora, conta e reconta,
pede plateia
Te envolve e transporta para as
reações mais diversas
Leva o corpo à euforia em doses
mínimas de prazer

Querendo mais e mais
Descobrindo os segredos que se
seguem nas linhas
Chamando o leitor
Cada vez mais perto e tão longe
o qual nem se possa imaginar
Tele transportado ao passado
Ou imaculado ao futuro
Plantando sementes...
O que será de quem não ler?
Não me faça chorar, nem me
faça parar
Minha vida é escrever
Minha vida é te fazer sentir
emoções
Por isso se rasgue, se vire do
avesso
Me consuma palavra por
palavra
Linha por linha
Vírgula por vírgula
Faça a ginástica cerebral
Não deixe a palavra morrer.

INDICAÇÕES

Para mais informações, consulte nosso edital no blog

O que vale a pena contar se
você só tiver um minuto? O
que vale a pena escrever se
você só tiver mil caracteres?
Prostração para alguns,
incentivo para outros.
Sua vida vale uma história.
Conte-a!
ORGANIZAÇÃO
Bruna Giroldo

Editora Illuminare

Os olhares humanos viam o
concreto, ao passo que as
máquinas enxergavam o
óbvio. Não seria anormal um
flerte entre robôs e seres
humanos. Geralmente os
robôs eram vendidos àquelas
pessoas que tinham sofrido
algum tipo de decepção
esse isolavam nos espaços
virtuais sem nenhum contato
com outros seres humanos.

Artemise Galeno
Editora Illuminare

Narrado em parte em forma
de diário, o livro acompanha
mais de quatro anos da vida
de Laura em um buraco
embaixo da terra, período
em que algo dentro dela
também se modifica de uma
forma inimaginável em busca
da única maneira para
sobreviver.
Rô Mierling

DarkSide® Books

As comunicações não
funcionam, nem alarmes,
nem celulares, ninguém
aparece para ajudar. E eles
não sabem que, em todo o
mundo, algo muito estranho
aconteceu. Em poucos
segundos, 10 pessoas caem
num surto coletivo, como que
desmaiadas. Entre o
desespero, tentativas de
busca por ajuda, um deles
começa a abrir os olhos, mas
eram olhos vazios, olhos do
mal...
Rodrigo de Oliveira
Faro Editorial

CURIOSIDADES
Por Tarcísio José da Silva

OBSERVAÇÕES SOBRE AS
PROFECIAS DE DANIEL E O
APOCALIPSE DE SÃO JOÃO
(Sir Isaac Newton)

Quem seria capaz de ler um
livro de Einstein explicando a
Teoria da Relatividade? É um
grande desafio, mas
certamente valeria a pena.

ano de 2060, ou seja, daqui a
44 anos). Ele tinha o hábito de
procurar verdades científicas
em livros como a Bíblia e o
Talmude.

Isaac Newton foi um dos mais
brilhantes cientistas de todos
os tempos, físico, astrônomo,
matemático, com um alto QI,
que só teve paralelo em
Leonardo da Vinci e
Aristóteles. Entre suas obras
mais famosas, está Princípios
Matemáticos da Filosofia
Natural, onde expõe suas
famosas leis, como a da
Gravidade. Mas, o racionalista
Newton também se dedicou
ao estudo da alquimia e do
Fim do Mundo (previsto,
segundo seus cálculos, para o

Uma obra marcante desse
gênio é Observações sobre as
Profecias de Daniel e o
Apocalipse de São João.
Trata-se de um longo tratado
que envolve história judaica e
europeia, muito minucioso. Ele
aborda a matemática
sagrada da Bíblia, em que
cada dia corresponde a um
ano: portanto, as 70 Semanas
de que fala o Livro de Daniel
correspondem a 1.260 dias.
Newton interpreta as bestas
de Daniel como os impérios:
Babilônico/Medo, Persa,

Grego e Romano. Os 10
chifres de Daniel e do
Apocalipse corresponderiam
aos seguintes reinos:
 Vândalos e Alanos;
 Suevos;
 Visigodos;
 Alanos da Gália;
 Burgúndios;
 Francos;
 Bretões;
 Hunos;
 Lombardos;

 Ravenos.
Outra interessante
interpretação do físico é sobre
a Mulher Coroada do
Apocalipse, que ele equipara
à Grande Prostituta
(Babilônia). A Mulher Coroada
seria a igreja primitiva que
teria se corrompido e se
transformado na Grande
Prostituta, a Igreja Católica.
Uma interpretação muito
ousada para a época!
Leia essa monumental obra
de Newton aqui.

LETRAS
POLÍTICAS
Por Aldenor Pimentel

OCUPAR COM TODAS AS LETRAS

O recuo do Governo Temer

difamatórias nas redes sociais,

que o levou a desextinguir o
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nos interessa a distorcida

representa uma vitória dos
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refém de critérios

poder de mobilização dos

mercadológicos, concentra a

artistas, produtores culturais e

maior parte do incentivo nos

militantes do segmento. Os

dois Estados mais ricos do
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tenha final feliz.
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DESTAQUE
Por Equipe Litera

Rô Mierling
Com vocês... A mais nova
aposta nacional da DarkSide
Books: Rô Mierling
Rosana Erbe de Freitas é Escritora, ghost writer, revisora
literária, assessora editorial e pesquisadora acadêmica há
mais de dez anos. Escolheu o gênero terror para fazer
carreira, e está mandando muito bem por sinal!
Já organizou mais de 25 antologias, atuando diretamente na
divulgação de novos autores. Escreveu os livros: Contos e
Crônicas do Absurdo, Íntimo e Pessoal, Quando as Luzes se
Apagam e Diário de uma Escrava (com lançamento para
novembro de 2016 pela DarkSide Books), contando ainda
com um segundo volume, uma continuação, mas que pode
ser lida de forma independente.
Diário de uma escrava é um livro de terror psicológico cru,
cruel, tenso e verdadeiro. Visceral e com um final
surpreendente. É a aposta da DarkSide Books e deveria ser a
sua também!

Conheça mais sobre a Rô e sua carreira aqui.

PARA
ESCRITORES
Por Rô Mierling

Wattpad: vitrine de autores
Escrever... Escrever é uma arte e

Assim, eu conheci o Wattpad. Esse

como tal deve ser aprimorada.

encontro nasceu da vontade que

Às vezes, escrevemos somente para
nós. Se assim o fazemos, somos
críticos

de

nós

mesmos.

Mas

quando escrevemos e desejamos
que outros leiam nossos escritos,
devemos prezar pela arte da escrita
voltada ao outro. Escrever com
cuidado,

com

carinho,

com

capricho.
E onde e como vamos ser lidos?
Publicar o que escrevemos é um
desafio.
Mas

a

eu tinha de “sentir” a reação do
leitor aos meus escritos. Eu já tinha
anos de experiência na escrita, mas
queria interagir com o leitor, que é
uma das principais vantagens do
Wattpad: publicar de forma fácil e
sentir a reação do leitor. Conversar
com ele, ler sua opinião e receber
suas críticas.
O Wattpad hoje abriu portas para
qualquer

pessoa

que

queria

publicar algo. Isso, às vezes, faz
decair o valor do que se lê no

modernidade

traz

Wattpad, pois nem todo mundo

queremos

nasceu um escritor. A escrita, como

publicar algo para o leitor, não é

eu disse acima, é uma arte, precisa

mais preciso esperar apenas por

de desenvolvimento, criatividade,

editoras.

dom, prática.

facilidade.

Então,

se

nos

Mas, para os amantes e praticantes

desenvolvimento,

da escrita, sem dúvida o Wattpad é

muito aprimoramento e, um ponto

uma ferramenta útil e poderosa.

essencial,

Depois de um ano publicando
partes de um livro no Wattpad,
alcancei a marca de mais de um
milhão e meio de leituras em uma
história que não é romance, nem
fantasia, nem erótica. Uma história
cruel, verdadeira, aterrorizante. E o
Wattpad me deu a oportunidade
de destacar minha história, mesmo
ela não sendo o gênero preferido
os leitores em geral. E daí em diante
portas se abriram, frente ao número
expressivo de leituras que teve meu
livro.

muita

muita

Juntando

todos

divulgação.
esses

consegue-se

leitura,

fatores,

um

bom

desenvolvimento em ferramentas
como o Wattpad. Pois não basta
somente ter uma boa ideia, ou
divulgar

muito,

é

preciso

“qualidade” de escrita, é essencial
dedicação,

aprimoramento,

porque no final, as editoras não vão
verificar

somente

leituras,

mas

principalmente,
qualidade

número

de

também

e

a

do

que

essência

da

escrevemos.

Assim o Wattpad é uma “vitrine” de
autores, que nos destaca, mas que

Fechei contrato com duas editoras,

não

DarkSide para a publicação do livro

sucesso,

que postei no Wattpad e Editora

qualidade de escrita.

Abril, outra para participar de uma
coletânea com os dez melhores
escritores do Wattpad.

faz

de

nos

salvo

escritores
se

de

tivermos

Então, a ideia é aprimoramento,
para

então

destacar

nosso

trabalho, que será visto e com

Eu me perguntei, o que hoje muitos

certeza, valorizado no tempo certo.

me perguntam: como consegui e
porquê. A resposta vem de forma
natural: pelo empenho na prática
da

escrita,

cursos

de

Buenos Aires, outubro, 2016.
Rô Mierling

UNIVERSOS CRUZADOS
O sótão do terceiro andar da casa era o lugar proibido. Ninguém entrava lá, a
não ser que fosse muito necessário.
— Por que não posso brincar lá em cima, mamãe? — perguntou Alissa, quando
tinha quatro anos. Ela nunca se esqueceu da resposta.
— Porque não, querida. Controle sua curiosidade. Esqueça o sótão.
— Sim, mamãe.
Mas como ela poderia esquecer aquele lugar, quando o mistério parecia estar
chamando por ela? Mesmo 13 anos depois de receber aquele “não” da mãe,
Alissa ainda queria saber o que havia lá.
E quando sua avó morreu, deixando para sua neta um bilhete misterioso, a
garota decidiu que era hora de explorar o terceiro andar.
O bilhete dizia mais ou menos o seguinte:
Para aquela tem contido sua curiosidade por anos:
O espelho do sótão esconde segredos. Descubra-os.
Então, numa noite chuvosa, enquanto seus pais dormiam, Alissa subiu as
escadas em direção ao sótão. Abriu o alçapão e entrou.
Estava abafado e muito escuro. Alissa espirrou e ligou sua lanterna. O feixe que
iluminou o cômodo perfeitamente quadrado revelava caixas empilhadas, teias
de aranha e muito pó. Mas, de imediato, o que chamou a atenção da garota foi o
espelho arredondado no fundo do sótão.
Alissa andou com cuidado até ficar de frente para o espelho misterioso. Ele
refletia toda a sala e uma garota jovem, com seus 17 anos a flor da pele. Cabelos
castanhos na altura dos ombros e olhos de um tom estranho, quase acinzentado.
Mas, além disso, não havia nada de especial no espelho. Por que sua avó teria
dito que ele escondia segredos?
Ela acenou para seu reflexo. Surpreendentemente, ele não fez o mesmo.
Impossível, ela pensou.

Talvez nada daquilo tivesse acontecido realmente. Ela devia estar com sono;
tinha acabado de ter um dia cansativo.
É. Deve ser isso, então. É melhor voltar a dormir, Alissa pensou consigo mesma.
Desligou a lanterna e desceu as escadas correndo, em direção ao quarto.
Embora o espelho estivesse lá em cima, ele apareceu nos sonhos da garota
naquela noite. Primeiro, seu reflexo trazia uma expressão confusa e
preocupada. Em seguida, ela acenava e seu reflexo, não, dando as costas para
Alissa.
No dia seguinte, ela evitou todos os espelhos em seu caminho.
— Está tudo bem, querida? — perguntou sua professora de Geografia, ao ver
que a garota estava um tanto distraída.
A aula já tinha acabado, mas a professora não havia saído da sala ainda e os
outros alunos estavam conversando, enquanto Alissa encarava o quadro, em
completo silêncio.
— Acho que estou ficando louca. Na verdade, estou tentando me convencer de
que estou... sei lá... Talvez cansada.
— Talvez só esteja preocupada com alguma coisa — disse a professora — mas
em falar em loucura, sabe sobre o que eu e seu professor de física estávamos
falando hoje? Sobre multiversos.
— Multiversos?
— É. Já imaginou se não existisse apenas o nosso universo, mas vários? E em
cada um deles, pudesse existir uma versão diferente de você? Acho isso uma
loucura completa.
A garota se arrepiou. Diferentes versões de si mesma?
— Então... seriam várias “eu” tomando decisões diferentes?
— Isso mesmo. Eu não entendi direito, mas seu professor me disse que existem
“universos filhos”. Cada vez que você se encontra em uma encruzilhada e é
forçado a tomar uma decisão, as opções para essa escolha geram universos
filhos. Por exemplo, se você está decidindo se vai para a esquerda ou para a
direita, em um universo, você segue para a direita e, em outro, para a esquerda.

— É mesmo muita loucura.
— Seu professor está tentando provar a existência de multiversos. Ele falou
umas coisas sobre matéria e energia escura...
— Minha avó entenderia, se ela estivesse aqui. Ela amava cosmologia e
astronomia.
— Ela... se foi?
— Faz alguns meses. — assentiu a garota, entristecendo um pouco.
— Bom, se achar interessante, fale com o professor de Física. Ele pode te
explicar esse assunto melhor que eu. E... Eu sinto muito pela sua avó.
Alissa suspirou.
— Eu também.
Em todo o caso, Alissa achava que a melhor forma de resolver um problema era
enfrenta-lo. Por isso, quando chegou em casa, subiu até o sótão e ficou
novamente de frente para o espelho. O que ela viu naquele momento foi ainda
mais assustador do que na noite anterior. Não estava escuro e ela
definitivamente não estava com sono. O espelho refletia o cômodo, mas não a
garota.
Ai, meu Deus, ela pensou. Antes de sair correndo, ela achou um papelzinho na
borda do espelho.
Ele não mostra mais esse mundo, dizia o bilhete. Aquela era a letra de sua avó.
Aquela frase ecoou na mente de Alissa durante o dia inteiro. Ela se sentia
perdida, sufocada e com muito medo. Sentia sua cabeça girando.
Era evidente que sua avó tinha deixado pistas para ela, mas a garota não sabia
se realmente queria entrar nessa história. Além disso, estava começando a achar
que sua mãe tinha razão: ela devia controlar sua curiosidade e esquecer o sótão.
Tentando se distrair um pouco, pegou sua câmera semiprofissional e saiu pelas
ruas de seu bairro tranquilo, procurando algo interessante para fotografar.
O sol estava se pondo. Alissa achou aquela uma paisagem espetacular. Porém,
quando clicou no botão para fotografar, a tela da câmera mostrou uma noite
estrelada.

Por dias, aquilo se repetiu: o espelho do sótão nunca mostrava o reflexo certo e
sua câmera mostrava coisas diferentes do que ela realmente via.
Era tarde demais para deixar isso de lado. Era impossível.
Alissa revirou a casa inteira em busca de respostas, mesmo já sabendo onde ia
encontra-las: no quarto de sua avó.
Estava tudo exatamente como era antes: a cama bem arrumada, a penteadeira
cheia de maquiagem, joias e livros. Também havia um baú ao pé da cama, com
um monte de cadernos.
Ao abrir esses cadernos, a menina descobriu que as anotações de sua avó
envolviam um monte de fórmulas, cálculos e desenhos. Bem no cantinho de
uma das páginas, estava escrito e circulado em vermelho:
“Multiverso.”
Sem hesitar, Alissa pegou os cadernos e correu até sua escola. Quando
encontrou seu professor de Física, foi direto ao ponto:
— Professor, nós vivemos em um multiverso.
— O quê? — perguntou o professor, surpreso.
— Universos paralelos existem.
— Querida, não temos certeza. É só uma teoria. É claro, eu acho que é uma
teoria brilhante, assim como a teoria das cordas... Mas não temos evidências.
— Minha avó tinha certeza. Olhe, aqui estão todos os cálculos e eu tenho
evidências. — Alissa disse, implorando para que o professor acreditasse nela.
— Por que não conversamos na sala dos professores?
Lá, a garota espalhou os cadernos numa mesa redonda, enquanto o professor
lia tudo.
— Faz sentido. — ele disse, maravilhado, quando terminou. — Então, com esses
cálculos, finalmente podemos provar a existência do multiverso. Por que sua
avó nunca mostrou isso?

— Eu não sei. Mas, escute, tem acontecido coisas muito estranhas. Tem um
espelho, lá no sótão, que nunca mostra o meu reflexo certo. E toda vez que eu
ligo minha câmera, a tela mostra algo diferente do que estão observando.
— Acho isso pouco provável, querida. Tem certeza? — o professor perguntou,
incrédulo.
— Tenho sim! E eu sei o porquê. Quando eu acenei para o espelho e meu
reflexo não, foi porque aquele não era meu reflexo. Era uma versão diferente de
mim mesma, em outro universo. Nesse universo, eu decidi acenar, em outro,
não. E quando meu reflexo não apareceu, no outro dia, foi porque em outro
universo, eu decidi não subir para o sótão.
— E sua câmera... Não está mostrando esse universo, mas outro. — completou
o professor, aos poucos entendendo o raciocínio. — Não, não. É loucura.
Universos paralelos não se comunicam assim. É impossível.
— Mas...
— Escute, eu vou pensar no que você me disse. E vou fazer algumas
experiências em casa. Mas agora eu tenho mesmo que ir. Posso ficar com as
anotações da sua avó, Alissa?
— Pode. — disse a menina, se sentindo derrotada. Por que ele não acreditava
nela logo?
Novos pesadelos a atormentaram a noite e, no dia seguinte, ela acordou com
uma mensagem do professor:
Venha até a escola. É urgente.
Alissa correu. Chegou bem a tempo de ver seu professor brincando com um
prisma de cristal.
— Venha aqui. — ele a chamou e começou a explicar — O prisma separa a luz
branca em sete cores.
A menina olhou melhor aquelas cores.
— Não acredito. — disse ela, abismada. — Essas não são as cores que o prisma
deveria refletir. São cores muito diferentes.

— De outro universo. — respondeu o professor, nervoso. — Alissa, você tinha
razão. Sua avó tinha razão. Percebe onde as coisas estão mudando? Coisas que
envolvem luz. O espelho, a câmera, o prisma. São coisas que trabalham
essencialmente com a luz.
— E por que apenas esses objetos?
— Porque a luz tem a maior velocidade do universo. Mas logo, outras coisas
vão mudar. Talvez dentro de um tempo, os sons do nosso universo de
confundam com os sons de outro.
— Eu não estou entendendo. O senhor disse que universos paralelos não
podem se comunicar. Além disso, por que outras pessoas não perceberiam esses
fatos estranhos também?
— Algumas estão começando a perceber. O problema é que ninguém acredita
nelas. E quanto ao o que eu falei... bem, há uma exceção.
O professor mostrou a Alissa o que estava escrito em um dos cadernos de sua
avó:
Colisão.
— Ah, meu Deus. Universos paralelos começam a trocar informações quando
estão prestes a colidir um com o outro. — ela disse.
O professor de Física apenas assentiu.
— Quanto tempo temos? — ela perguntou.
— Não sei. Só os cálculos vão levar anos. E não sabemos exatamente o que isso
provocaria. Talvez um novo Big Bang.
Os dias seguintes passaram lenta e rapidamente. Alissa não sabia mais o que
podia pensar, o que podia fazer. É verdade que ela estava ajudando seu
professor com os cálculos, enquanto eles decidiram manter a história em
segredo.
Porém, em uma bela manhã, Alissa acordou e tudo estava diferente.
Ela não sabia. Ela nunca vai saber. A colisão tinha acabado de ocorrer. Mas não
houve nenhum Big Bang. Os universos se misturaram. Tudo o que ela conhecia
de misturou com coisas que ela não fazia ideia que existiam.

Alissa tinha novas possibilidades agora. Ela tinha um novo universo para
explorar.

Meu nome é Andressa Wille. Com 16 anos, o
tempo, para mim, parece uma eternidade. Mas
como já dizia o coelho branco: o eterno, às vezes,
dura apenas um segundo. Dividindo meu tempo
entre escrever, estudar Astronomia e filosofar,
ainda tenho tempo para me perguntar o que vou
fazer quando terminar o Ensino Médio ou se vou
achar um emprego na cidade linda onde moro, Curitiba. Enquanto não resolvo
essas questões, eu tento por minha ideias, sonhos e emoções no papel, através
da escrita. Por enquanto, isso tem funcionado para ocupar minha cabeça.

O MULTIVERSO DE JOÃO
— São infinitas estrelas, cercadas por infinitos planetas, em infinitas galáxias,
compondo infinitos universos. Em algum deles você está, com seu mesmo
nome, mesma altura, mesma feição, porém rico, casado com uma loira alta e
sensual, passeando de barco no Caribe!
O professor de João falava aquilo e era impossível o garoto não se imaginar da
forma descrita: mais rico, com mais tempo livre, com uma mulher atraente do
seu lado. O jovem universitário se imaginava numa vida sem ter que estudar...
escolher o que fazer da vida, pegar ônibus, ou mesmo casar com a sua eterna
namorada de infância Martinha, com quem brigara mais uma vez e não
encontrava há quase 2 semanas. Tudo pelo medo de dar um passo à frente na
sua relação...
— Num outro universo, você pode ser presidente do Brasil, trabalhar pra
melhorar a vida das pessoas, ganhar uma eleição sem dinheiro sujo, acabar com
a corrupção, dar oportunidade pra quem precisa, colocar a educação no lugar
certo da lista de prioridades, fazer a diferença.
João era conhecido por ser sonhador. Amava música, amava esportes. Passava a
maior parte das aulas com o rosto virado pra fora, olhando para o céu,
brincando sozinho de interpretar desenhos nas nuvens. Os amigos diziam que
ele dormia acordado e acordava dormindo. Mas mesmo pra um sonhador como
ele, ele nunca tinha escutado sobre esse tal de multiverso.
De rico, com uma loira alta e sensual, ele se enxergou discursando na Central
do Brasil, e depois nos braços do povo, enquanto andava no Rolls Royce da
Presidência.
— Mas ainda pode ter o universo em que você é o craque da Seleção, tendo
acabado de marcar o gol que inverteu o resultado da Copa de 50. 200 mil
brasileiros pulam, choram, abraçam, vencem. Você corre com sua bermuda azul
e camisa branca, o Brasil não perde para o Uruguai por causa do seu gol. Nesse
mesmo universo em que você é o herói do povo brasileiro, você convence o
Senna no dia 30 de Abril de 1994 que ele precisa passar o dia seguinte longe de
San Marino.

Como posso acessar esse multiverso? Refletia João. Será que tem um armário, uma
porta com um coelho? Ou é só dormir que acordo lá? Ou tenho que aceitar aquela pílula
vermelho daquele careca maluco da minha rua?
— Se pudesse escolher o multiverso, escolheria o menos linear, disse um nerd
bem em frente ao professor. No meu universo, a velocidade da luz seria
transponível, a física quântica conversaria com a da relatividade geral, a nossa
galáxia seria uma grande democracia pacífica e sem estrelas da morte.
Que cara chato, pensou João ao fundo.
— No meu, Mandela não seria preso, Ghandi teria expulso os ingleses
pacificamente e Hitler não teria vencido nem eleição para vereador.
— No meu o Flamengo já teria 15 campeonatos brasileiros! — gritou outro
estudante com o número e nome do Zico nas costas.
Os estudantes foram expressando desorganizadamente os seus multiversos
prediletos, suas realidades paralelas que refletiam seus maiores sonhos, seus
motivos de viver. A gritaria se multiplicava e os multiversos pareciam ser mais
tangíveis. Cada realidade paralela era desenhada pela imaginação dos jovens.
Se quem pensa, logo existe. Quem sonha, vive.
João, o maior dos sonhadores, que se viu presidente, rico, artilheiro, com
mulheres sensuais, dinheiro e fama, começou a se entediar com tantos
comentários de paralelismos a sua volta. Sua atenção foi se dissipando como no
universo em que vivia hoje. Mais uma vez com os pensamentos longe do
presente, ele virou os olhos pra fora e viu alguém de cara fechada, chamando-o.
Sem pensar duas vezes, João levantou, falou que ia ao banheiro e desceu.
No sol, no gramado, ela esperava. Um rosto imaturo, olhos inocentes e um
vestido leve e colorido pareciam ser tudo o que conseguia ver ao dar de frente
com ela. João descera correndo.
Ao vê-la, ofegante da descida rápida, pensou nas tantas histórias juntos, na
primeira vez que encostaram a pele, no primeiro beijo, na primeira troca de
olhares. Lembrou-se de cada pedaço de realidade que viveram juntos. Das
brigas e dos reencontros. Dos choros e dos sorrisos. Dos términos e das voltas.
Da distância e da presença. Tantos mundos, tantas vidas.

Com ela, João vivera um multiverso. Vivera o seu multiverso. Mas não se
tratava de hipóteses. Eram memórias.
A jovem tinha a feição fechada e os olhos úmidos. Ao abraça-la, João sentiu que
não precisava de pílula vermelha, ou porta mágica. Sentindo que o seu abraço
começava a ser retribuído, seus pensamentos ficaram mais claros e os pés
voltaram para o chão. Quem precisava de multiverso, com ela a sua frente?
— Eu te amo! Vamos ficar juntos!
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PASSEIO TRANQUILO
Arthur estava entediado. Demasiadamente entediado com a vida. E é
exatamente por isso que estava prestes a cometer suicídio. Não era nada de
cunho depressivo ou existencial. Na verdade, sua decisão fora fruto de pura
curiosidade. Deixou por escrito suas razões, utilizando de argumentos da
filosofia e da física quântica. Também deixou um vídeo tutorial de como zerar o
jogo Super Mario World em apenas cinco minutos com o maior número de
pontos possível – segredo que guardou por quase toda a sua vida em plano
terreno, até que já não era mais tão relevante assim para ele.
***
— Quem é você? — Perguntou Arthur coçando a cabeça, sentindo um leve
incômodo no couro cabeludo escondido pelo cabelo ruivo.
À sua frente estava um senhor sentado numa cadeira de balanço, indo para
frente e para trás, coberto por uma manta, enquanto lia um livro em idioma
desconhecido. Estava num pequeno cômodo onde, além do velho e da cadeira,
havia monitores imensos exibindo planetas, dados estatísticos e outras coisas as
quais o garoto não conseguira identificar. O senhor parou a leitura e fitou o
garoto com certa curiosidade.
— Quem é você? — Insistiu veementemente o ruivo.
— Qual sua última lembrança, meu filho?
— Uai, eu tinha me matado. Mas parece que estou mais vivo do que antes.
O senhor coçou a cabeça e a meneou em desaprovação.
— Isso está errado, meu jovem. Você não deveria estar aqui, isso pode afetar
todos os universos!
— Todos os universos? Ou todo o universo?
— Todossss… — Enfatizou o s como um guizo de cascavel — No plural mesmo.
— Tudo por que eu me matei?
— Você não se matou! Você por um acaso parece estar morto? Já viu algum
morto ter tanta dúvida como você?

— Uai, sô… Eu nunca morri antes.
— Pare de falar uai. Deixe-me verificar algo aqui. Seu nome é Arthur, correto?
— Isso.
— Arthur Domec?
— Isso mesmo.
— Arthur Domec, do planeta Terra?
— Uai, mas de que outro seria?
De repente, um bipe disparou de algum dos monitores, onde a explosão de um
planeta estava acontecendo.
— Menino, não brinque comigo. Pare de falar uai! Esse é um código de
destruição de planetas. Você acabou de destruir Senioribus, que, por
coincidência, corresponde a um análogo do planeta Terra do seu universo.
— O QUÊ?
— Acalme-se — O senhor removeu um teclado wireless debaixo das cobertas e
apertou o comando ctrl z. De repente o planeta voltou para onde estava no
monitor.
— O senhor apertou ctrl z e simplesmente reconstruiu o planeta?
— Sim. Em compensação terei de fazer um relatório de sei lá quantas páginas
para justificar o que aconteceu.
— E eu tinha destruído esse Seni… esse planeta aí só falando aquela expressão?
— Sim, repetiu três vezes com o mesmo de voz. Mas tudo bem, já foi. Estou
confirmando seus dados por mera burocracia. Você viajou das Minas Gerais
para o Rio de Janeiro para se jogar do Cristo Redentor, pois queria sentir uma
adrenalina antes de matar sua curiosidade, correto?
— Isso! Sou eu mesmo, senhor. Daí morri e vim parar aqui. Você é Deus?
— Você não morreu, no meio do caminho seu cabelo abriu uma fenda espaçotemporal que te trouxe para Lugar Nenhum.
— Meu cabelo? Isso é algum tipo de pegadinha?

— Não, é que existe uma falha na programação do planeta Terra bem onde você
se jogou. A pigmentação do seu cabelo ruivo emite uma frequência que, em
contato com a falha, gerou uma fenda espaço-temporal. Enfim, coisa boba. Já
está em manutenção.
— Por que não me responde quem diabos é você?
— Sou o Guru do Tempo. Mas pode me chamar de Mário, se quiser.
— O que é essa sala?
— Você deve estar cheio de dúvidas, vou tentar explicar um pouco para que
você compreenda melhor. Sou Mario, o Guru do Tempo, responsável por
monitorar o Multiverso e minha principal missão é a de evitar a invenção de
máquinas do tempo. Estamos em Lugar Nenhum, onde o tempo não passa e
onde não existem transformações.
— Melhorou, mas ainda estou cheio de dúvidas. Por que tem de evitar a
invenção de máquinas do tempo?
— Meu jovem, brincar com o espaço-tempo pode gerar um erro de
programação multiversal e travar todos os planetas que existem, existiram e
existirão.
— Por que o tempo aqui não passa, e as transformações não acontecem?
— Bem, sabe quando, no seu planeta, você viaja para o “fim do mundo,” onde
não tem nada pra fazer e você sente aquela sensação do tempo parar?
— Sei, sim!
— Então, aqui é literalmente o Fim do Mundo, onde não tem nada pra fazer. Já
que não há tempo, as transformações não acontecem. Se você misturar ácido
muriático com soda cáustica nada acontece, pois inclusive os átomos estão
entediados de estarem aqui.
— Que interessante, senhor Guru!
— É? Espere um pouco e verá como na verdade não é nada interessante.
— E qual o propósito da vida? O que acontece depois que morremos?
— Ah sim, foi por isso que queria se matar, não é mesmo? Para saber o que viria
depois… Não sei te dizer, meu jovem. Talvez meu gerente saiba te falar sobre

isso. O que sei é que depois que um ser vivo, em seu planeta, morre, ele se
decompõe e seus restos mortais são reincorporados pela natureza.
— Essa parte chata eu já sei.
— Você é apressadinho, não é mesmo? Tanta coisa pra viver e você aí querendo
saber o que vem depois. Enfim, é melhor você voltar para casa. Já arrumaram a
falha e, se quiser realmente se matar, vai fundo que sua cabeça vai virar mingau
quando colidir com o chão. Apesar de que não recomendo que faça isso, meu
jovem.
— Eu não posso ir para outro planeta não, sô Mário? Tipo aquele Seni... alguma
coisa?
— Senioribus é um planeta onde só há idosos. O planeta foi atingido por uma
onda eletromagnética que os deixou completamente estéreis, apesar disso são
relativamente imortais, criaram uma fórmula que os impede de morrer a menos
que tomem estimulantes metabólicos ou sexuais, ainda são vulneráveis a essas
drogas. De qualquer forma, não sei bem se é algo para você.
— É, talvez não seja mesmo.
— Tive uma ideia, volte pra o seu planeta, vou te dar um empurrãozinho com
algo que talvez mude esse seu tédio.
— Tudo bem. Posso ficar mais um pouco, pelo menos?
— Não. Tenho que continuar fazendo nada e você está me atrapalhando.
Mario conduziu Arthur até a única porta do cômodo, abriu-a.
— Siga em frente, meu filho.
Arthur, em seu primeiro passo, percebeu que não havia onde pisar e caiu no
infinito do Fim do Mundo. Contudo, no meio do caminho para algum lugar, no
meio do nada, num pedaço do universo, seu cabelo colidiu com uma falha de
programação multiversal. Abriu uma nova fenda espaço-temporal, que o levou
de volta para casa.
Durante o trajeto feito pelo ruivo, Mário preparava uma surpresa para que o
menino não tentasse se matar novamente. Teclou poucos comandos e quando
Arthur chegasse em casa, uma caixa com cem paçocas estaria a sua espera em
cima de sua cama.

— Quem dera eu tivesse umas paçocas aqui para mim – O velho suspirou e
voltou a ler seu Guia dos Mochileiros da Galáxia.
***
Quando Arthur caiu no chão de seu quarto, sentiu um peso adicional caindo
sobre si. Meio zonzo, levantou-se com um pouco de dificuldade e percebeu que
uma garota fazia o mesmo ao seu lado.
— Você por um acaso caiu num fenda espaço-temporal? — Perguntou
espantada.
— Caí, sim. Como você sabe?
— Bem, seria mais fácil se você conhecesse o Fim do Mundo.
— Eu conheço, sim. Acabei de chegar de lá. Até conheci o sô Mário.
— Então você sabe que não se pode construir máquinas…
— … do tempo. - Completou.
— Isso! E eu descobri que não se precisa de uma máquina para viajar no tempo.
Se você souber a sequência correta, pode encontrar erros de programação
interplanetária, universal e multiversal. E se utilizar de boa tecnologia, pode até
localizar o destino de cada fenda. Essas fendas constituem buracos de verme,
por isso conseguimos viajar para diferentes lugares dos universos e ou do
tempo.
— Buraco de verme? Achava que isso só existia em filmes.
— Claro que achava, seu planeta ainda é um pouco atrasado. Sou de Kaplar, se
me der aquela caixa de paçocas ali em cima da cama, deixo você viajar comigo,
o que acha?
Arthur olhou espantado, tentando imaginar como diabos uma caixa de paçocas
fora parar em sua cama.
— Pode ser. Meio a meio?
— Meio a meio. Meu nome é Cláneca.
— Sou Arthur.

Cláneca removeu um dispositivo do bolso de onde saiu um holograma do
planeta Terra.
— Uau! Olha isso, esses pontinhos são as fendas. Nunca vi tantas concentradas
num só lugar. Você sabe onde é?
— É em Brasília. Parece ser precisamente no Congresso Nacional. Faz muito
sentido se houver movimentação alienígena ali.
— Se bem que há uma fenda aqui por perto. Só precisamos pular de um prédio
para ganhar um pouco de impulso.
E assim fizeram os dois. Pularam de cabeça de um prédio e não tiveram suas
cabeças espalhadas pelo chão, mergulharam numa fenda que os levaram para o
planeta Orbe, onde uma guerra civil mundial estava prestes a acontecer.
Ninguém jamais acreditou no pobre mendigo que passara por ali e vislumbrou
dois corpos suicidas desaparecendo diante de seus olhos, entretanto fora
contratado por uma rádio local para contar história fantásticas.
Mário, o Guru do Tempo, continuou eficazmente a impedir a construção de
máquinas do tempo. No entanto não era lá muito bom em descobrir falhas no
sistema multiversal.
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O AR QUE NOS SUFOCA
Alguém perseguia Alex K. na última semana. Haviam perguntado por ele na
redação do jornal e também no café onde costumava encerrar o expediente.
Embora fosse bastante comum procurarem por um repórter tarimbado como
ele, Alex K. sabia que agora era diferente, porque tinha plena consciência do
que havia descoberto naqueles últimos dias, e exatamente por isso entendia que
sua vida corria risco.
Entregou o bilhete à aeromoça e percebeu que o papel estava úmido, pelo suor
da ansiedade enquanto ainda o tinha em mãos momentos antes a bordo do
aerotrem, a caminho do campo de decolagem. Sabia que era observado naquele
vagão, como vinha sendo costume, e não tinha a menor ideia se chegaria ao
destino final. Mas chegara.
— Estão nos envenenando! É o ar! — gritava um jovem carregado por robóticos
de segurança da Nação na porta de embarque. Os humanoides elétricos
mantinham a ordem nas grandes cidades havia pouco mais de um ano. Alex K.
ignorou o escândalo.
Já a bordo do enorme dirigível vermelho e branco, procurou pelo elevador que
o levaria à cabine, impaciente com a grandiosidade e as longas distâncias que
percorreria dentro daquele veículo. Sentia saudades de quando não eram
movidos a eletricidade sem fio e de quando os enormes balões ainda eram
preenchidos com gás hidrogênio, e não por dezenas de andares de luxuosas
cabines de viagem. Um tempo em que os passageiros ainda embarcavam em
gôndolas presas embaixo dos balões e não dentro deles. Naquela época, Alex K.
não era perseguido. Mas ele não tinha tempo para saudades, porque já não
havia tempo para mais nada.
A cidade estava dividida naqueles últimos dias. A Nação também. O planeta
tinha sido pego de surpresa pela notícia de que a eletricidade sem fio causava
sérios danos à saúde. Jornais, revistas, telões públicos e rádios tinham um só
tema: que as ondas elétricas que cruzavam o ar eram capazes de agir nas células
do homem, causando desde graves doenças como o câncer até mentais como a
esquizofrenia, sufocando a vida em troca da praticidade. A tecnologia que
trouxera riqueza à Nação e com a qual a humanidade havia dado um salto
jamais visto era agora questionada. Metade da população jogava aparelhos

pelas janelas, se recusava a embarcar em veículos e fugia para as florestas da
região; a outra metade não abandonava a rotina. Alex K. não tinha medo de
nada disso. Sua preocupação era com quem o perseguia. E aproveitava a
confusão para desaparecer em meio ao caos.
Trancou-se na cabine, sentou na escrivaninha de madeira perto da janela e por
pouco não se perdeu na paisagem da Capital, com seus arranha-céus de
centenas de andares, cortados por pontes e viadutos que cruzavam de um lado
para o outro, com escadas e esteiras rolantes e linhas de trem aéreas de alta
velocidade. Podia ouvir, à distância, a sinfonia dos sinos das enormes cobras de
metal, carregadas de trabalhadores e funcionários públicos que moviam a
Nação, enquanto dirigíveis cruzavam os céus em silêncio. Uma cidade rica, que
havia se transformado naqueles últimos anos do século XIX, pela borracha das
matas sem fim que se estendiam por quilômetros adentro do país primitivo.
Mas principalmente pelo dinheiro, que havia aproveitado a abundância dos rios
que cruzavam as matas para erguer enormes represas, grandes usinas
hidroelétricas, as maiores do mundo, que transmitiam energia para satélites que
pairavam imponentes na órbita e a distribuíam para o resto do planeta. Uma
riqueza nova, mas abundante, que transformara a vida da Nação e do mundo
inteiro.
Mas Alex K. tinha um objetivo maior naquele momento e não poderia se perder
em memórias e lembranças de uma vida que deixava para trás. Sabia que jamais
voltaria ao apartamento onde vivera os últimos anos nem à redação do jornal
onde construíra uma importante carreira de sucesso. Jamais voltaria à região
amazônica ou ao Grão Pará.
— Senhor Alessandro? — alguém batia do lado de fora. Cuidadoso, usara um
pseudônimo na reserva. Sacou a pistola de carga elétrica e aguardou em silêncio
ao lado da porta. Podia sentir, no cabo da arma, o brasão da Nação entalhado
no látex. Roubara dias antes na última vez em que estivera no próprio
apartamento, de um homem que o aguardava nas sombras da sala. Um homem
que ao ter o tórax rompido revelara engrenagens no interior. Um duplo, uma
evolução dos robóticos elétricos da Nação.
Silêncio. Não ouvia mais nenhuma palavra do lado de fora da cabine, mas
percebia pelo vão inferior da porta a sombra de quem que o procurava. Viu a
enorme bola de cobre da maçaneta girar lentamente, enquanto escutava a chave
destrancar a fechadura pelo lado de fora. Naquele momento de incógnita e

indecisão, Alex K. não sabia que minutos depois estaria atirando aquele homem
pela janela do vigésimo quinto andar do dirigível, sem interrogá-lo, sem
questioná-lo, sem descobrir qualquer informação sobre ele ou sobre quem o
enviara. Sem sequer saber se haviam outros atrás dele.
A cabine não era mais um lugar seguro. No cabaré do veículo, escolheu uma
mesa de canto, perto das sombras, onde podia esconder o rosto e as marcas da
briga que tivera momentos antes. Não se perdoava pela pistola, a única que
tinha, ter sido arremessada pelos ares com o corpo do desconhecido. Estava
indefeso.
No palco, Luigi Galvani descia do teto preso por cabos de aço. O cantor
internacional que fazia apresentações naquela rota vestia um longo vestido
laranja, com largas ombreiras e um enorme chapéu de aba comprida. Se não
fosse a voz e as composições de sucesso, a androgenia jamais seria aceita entre os barões
da borracha e das usinas hidroelétricas, pensou.
Alex K. segurava a carta que o garçom acabara de entregar. Seu nome real
surgia imponente do lado de fora. Sabiam que ele estava a bordo. E sabiam que
estava em fuga. Nada disso deveria surpreendê-lo, o brasão na pistola que
roubara comprovava o que suas apurações já apontavam: o governo sabia de
tudo.
Luigi Galvani já não estava mais no palco. Sensualizava como uma mulher na
direção de Alex K., com o microfone na mão direita e a franja loira cobrindo o
olho verde. Além das extravagâncias e da sexualidade dúbia, o cantor era
conhecido por ter cada olho de uma cor. Alex K. balançava negativamente a
cabeça e pedia com a mão esquerda, discretamente, que se afastasse. Não queria
o holofote da apresentação para si. Mas Luigi Galvani parecia focado em Alex
K., parecia decidido a compor um número musical de pura sensualidade na
mesa do repórter.
Alex K. se escondia nos últimos segundos de penumbra. Em pouco tempo o
holofote atingiria sua mesa. Levantou da cadeira, caminhou para trás e saiu
pela cortina preta que cercava a plateia. Já do lado de fora, olhando para os
lados para se certificar que não fora perseguido, abriu a carta. Na enorme folha
em branco, encontrou apenas uma palavra. Pequena, no centro do papel,
datilografada em preto. Dizia BUM. E entre uma estrofe e outra da música de
Luigi Galvani, abafada pela enorme cortina que separava o repórter do cabaré,
Alex K. ouviu uma explosão. Sentiu o piso inclinar, ouviu gritos de todos os

lados, mesas e objetos deslizaram pelo chão, que agora era uma longa rampa.
Agarrou-se à cortina que também tombava, protegeu o rosto de pedaços de
vidro, sentiu um baque forte nas costas, viu a mão se encher de sangue e fechou
os olhos. Já não ouvia nem sentia nada, porque já não estava mais desperto.
Agora, percebia o calor do sol sobre o rosto, mas também um vento frio que
acompanhava um som de cachoeira. Viu copas de grandes árvores verdes que
se inclinavam para cima, cobrindo parte do azul dos céus.
— Ele acordou... — ouviu a voz com sotaque estranho, talvez estrangeiro.
Alex K. sentia dores insuportáveis. Não conseguia mexer os braços nem as
pernas. Tentou falar, mas percebeu a dificuldade que tinha em mover qualquer
músculo do corpo.
— Tenha calma — disse a voz com sotaque. E viu que vinha de um índio, um
primitivo que estava ao lado dele e parecia dominar bem o idioma. Mas a
surpresa foi ver Luigi Galvani com ataduras no rosto, falando num português
quase perfeito.
— Sofremos uma queda. Mas você...
— Foi uma bomba. — Interrompeu Alex K. E prosseguiu, diante do silêncio do
cantor. — Uma bomba explodiu o dirigível. — Luigi Galvani se afastou em
silêncio enquanto o índio trouxe uma cuia com folhas e pedaços de fruta. Alex
K. não tinha fome, mas logo percebeu que o material era para as feridas que
deveria ter pelo corpo. — Quantos somos? Quantos sobrevivemos?
O índio olhou ao redor, procurou por alguém, voltou a encarar Alex K. e
respondeu que eram apenas dois. Apenas ele e Luigi Galvani. O repórter tentou
se movimentar.
— Escuta... — olhou para o indígena — qual é a minha situação? — Mas foi
Luigi Galvani quem respondeu.
— As notícias não são boas para nós dois... Mas são ainda piores para você. A
explosão foi grande. Quem não morreu com ela, ou pereceu na queda ou
afogado no rio. Fui salvo das águas pelo índio e encontramos seu corpo
pendurado em uma árvore. Tentamos fazer o possível para salvar suas pernas...
mas não conseguimos. Seu braço esquerdo está comprometido. O direito,
imóvel. E não temos condições de estancar a hemorragia interna. Estamos na

mata há alguns dias já, sem comunicação, sem sinal algum de ajuda. Estamos
construindo uma canoa para descer o rio e tentar chegar a Santarém. É nossa
única chance. Mas você não aguentaria a viagem.
— Eu preciso ir — implorou Alex K.
— O índio não quer remover você. Acha que não vai aguentar nem uma hora
de viagem. Não tem certeza sequer se você vai chegar vivo ao anoitecer.
— Luigi, você não entende. Eu... sei de coisas que precisam ser publicadas... eu
acho que eu fui a causa da explosão, que eu era o alvo. Pode parecer absurdo
para alguém como você...
— Olhe ao redor, acredite, nada parece – disse o cantor.
— Você precisa me ajudar, Luigi, precisa me levar com você.
— Não há a menor chance de você ser removido e sobreviver. Sua única chance
é permanecer aqui e ser tratado.
— Não, não pode chamar o resgate nem a polícia, não pode chamar o governo,
eu preciso chegar sem que eles saibam, eu preciso me comunicar, Luigi...
— Você precisa salvar a própria vida.
— As informações que tenho são mais valiosas que ela, Luigi.
— Não há a menor chance de movermos você, não insista.
Alex K. escolheu o silêncio. No alto da copa de uma árvore, um pássaro azul
permanecia imóvel sobre um galho. Bateu asas e se foi.
— Se minha sobrevivência é uma incógnita, Luigi, é melhor que você leve o que
sei consigo. Mas precisa saber do risco que irá correr, precisa saber que se
descobrirem que carrega os documentos, sua vida estará ameaçada.
— Se é importante como diz, eu me comprometo a levar, eu me comprometo a
entregar para quem você quiser. Minha fama pode me proteger.
Alex K. pediu que Luigi Galvani pegasse o envelope que carregava no bolso de
dentro da jaqueta. O cantor pegou a roupa que estava no chão e disse que
tiveram de rasgá-la para tratar das feridas. Mexeu no bolso e encontrou o
envelope.

— Procure por Petrus Ewald, da Clerk-Maxwell. Entregue os documentos. Ele
saberá o que fazer.
— Petrus Ewald. Mas o que são?
— Há um lobby internacional para derrubar a eletricidade sem fio, você deve
ter visto nos jornais as denúncias que saíram. É um complô de grandes
empresas de combustíveis fósseis...
— De carvão...
— E de petróleo e outros mais, não vem ao caso agora. Há uma conspiração
internacional para derrubar a tecnologia elétrica. Está tudo claro nos
documentos.
— E estes são os únicos?
— Sim, Luigi, é preciso ter cuidado com eles. Todo mundo que estava ao meu
lado foi morto nas últimas semanas. Há envolvimento do governo na
conspiração, de nosso próprio governo, para acabar com o que tem feito de
nossa Nação rica e promissora. Há robóticos espiões na minha cola.
Luigi Galvani se levantou e, sem desviar o olhar de Alex K., rasgou o envelope
em vários pedaços. Picotou todos os documentos em pedacinhos de papel.
— Era isso que eu precisava saber, Alex K. Apenas isso. — E se afastou.
O repórter estava branco como uma estátua de mármore. Tentou mexer o corpo,
mas percebeu que estava imóvel. E a dor intensa aumentava. Levantou o rosto
para procurar o índio e finalmente percebeu a própria situação. As pernas, os
braços, os quatro membros, estavam todos lá. Ele estava amarrado em uma
maca, uma espécie de cama, mas estava inteiro, com ferimentos leves. Mas
preso. A dor que sentia, só poderia ser resultado do chá servido pelo índio. Ele
tinha sido enganado.
Luigi Galvani subiu num barco onde o índio o esperava e partiu. Mas antes que
se perdesse na floresta, antes que saísse da visão de Alex K., o repórter pode ver
um ferimento no ombro do cantor, um grande corte que abria a pele de Luigi
Galvani. E revelava não carne e osso, nada de sangue, mas metais e látex,
maquinários e parafusos, as engrenagens de um robótico elétrico.

Ao redor de Alex K., já não havia nada. Apenas a mata e o cheiro da floresta. O
ar puro de uma região inóspita e perdida no coração da selva. Livre da
tecnologia e da eletricidade, mas também de qualquer salvação.
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DÉJÀ VU DE MALTHUS
— Senhoras e senhores, solicitamos que afivelem os cintos. A partir deste
momento é proibida a utilização de qualquer equipamento eletrônico. —
anunciou Dalila assim que o comandante iniciou mais um procedimento de
aterrissagem.
A maneira automática e o cansaço embutido na voz denotavam que já fizera
centenas de vezes o voo da ponte aérea Rio / São Paulo. De fato, Dalila ansiava
pelo momento em que o trem de pouso tocasse o chão para que pudesse tomar
rapidamente um taxi e chegar a seu apartamento na Barra da Tijuca.
— Talvez eu peça para que o taxista passe por Copacabana. — Sussurrou
consigo, enquanto sentava no assento pequeno e desconfortável. Cerrou os
olhos e aspirou vigorosamente o ar, como se pudesse sentir a maresia da orla
carioca.
Abriu os olhos, temerosa, quando sentiu o primeiro solavanco da aeronave. Era
agosto e a previsão mostrava céu de brigadeiro sem qualquer possibilidade de
nuvens que provocassem turbulência.
Ao segundo solavanco, mais intenso e duradouro, ergueu a mão na direção do
interfone, intencionando falar com a cabine. Foi quando sentiu o terceiro
solavanco, o estrondo da explosão do motor direito, o pânico generalizado dos
passageiros, os rodopios e os poucos segundos que antecederam a queda do
avião no mar, à entrada da Baia de Guanabara.
***
— Flame-out do motor direito, seguido de explosão, provocado por Vulcanic
Ashes. — lia Débora, em voz alta, a matéria do jornal que publicava a causa do
acidente aéreo. — Cinzas vulcânicas, em pleno Rio de Janeiro? — questionouse. Entretanto, queria mesmo era ouvir a opinião de Michael sobre o assunto.
Michael seguiu barbeando-se, como sequer ouvisse a namorada.
— Flame-out do motor... — começou a repetir Débora, levantando-se da cama e
aproximando-se do toalete.

— Eu ouvi! Eu ouvi! — interrompeu Michael, cortando-se levemente com a
lâmina.
— E o que você acha? Não dizem que você é o melhor do mundo em vulcões?
— Já não adianta mais achar. Agora é tarde. — respondeu Michael, com a voz
embargada de sarcasmo e desprezo.
— Tarde? — interpelou Débora, curiosa.
— Sim, quando tentei avisar me ridicularizaram, agora é tarde. Já começou.
— Começou o que?
— O fim...
Débora não entendia, mas era fato. Há aproximadamente três anos antes da
queda do avião, Michael expôs uma revolucionária teoria sobre os possíveis
impactos da intensificação de atividades vulcânicas. Ele sempre carregara
consigo uma forte rivalidade entre o fascínio que a ciência lhe exercia e os
dogmas religiosos herdados da severa criação religiosa do interior paulista.
Antes de expor a teoria que vinha gestando em seu cérebro, Michael Marques
era considerado o gênio entre os gênios da vulcanologia. Conhecia
pessoalmente mais de 300 dos 550 vulcões em atividade no globo terrestre e
recebia informações de todos os centros de advertência de cinzas vulcânicas.
Percebeu, durante seus estudos, um aumento pouco significativo, porém
constante da atividade vulcânica mundial. Sua intuição científica levou-o a
pesquisar as causas da intensificação de tais atividades. Com pouco mais de seis
anos de sondagem em mais de oitenta pontos distribuídos pelo mundo, pôde
relacionar o aumento da intensidade das erupções, ao crescente aquecimento da
atmosfera terrestre, assunto que discursou da seguinte forma em reunião
especial do G20 direcionada ao meio ambiente:
— Trata-se de uma relação direta entre o efeito estufa que provoca o
aquecimento global e a intensificação das erupções vulcânicas. Há ainda um
significativo aumento nas atividades sísmicas em vulcões inativos, inclusive em
regiões distantes do Círculo de Fogo, denotando que estes vulcões vêm se
despertando vagarosamente e podem entrar em erupção a qualquer momento.

— Professor — interpelou o secretário geral das Nações Unidas, presente à
reunião — quais as consequências possíveis se tais gigantes adormecidos
efetivamente despertarem?
Michael tirou os óculos, tomou o lenço e enxugou o suor que escorria pelo
rosto. Sabia que aquela resposta poderia determinar o fim de sua carreira
enquanto cientista. Todavia, a formação familiar e religiosa forçavam-no ao
suicídio científico:
— Preciso, senhores, expor uma teoria cujo fundamento desenvolvi durante os
últimos dez anos de pesquisa e que, mesmo aparentando extraordinária, tem
bases científicas que podem comprová-la: Acredito que a extinção dos
dinossauros ou de quaisquer outras espécies que foram extintas massivamente,
não ocorreu conforme a teoria simplista do asteroide que colidiu com a terra,
levantando a nuvem de poeira que aniquilou praticamente toda vida terrestre.
Michael percebeu intenso alvoroço na plateia naquele momento. Contradizer
uma teoria tão sedimentada certamente tocaria no âmago dos egos científicos
tradicionalistas, amplamente representados naquela convenção. Porém, já era
tarde para retroceder, e continuou a exposição.
— Prezados colegas, a teoria é clara e milhares de vezes mais factível que a de
uma colisão de um asteroide que sequer vestígios concretos deixou em nosso
planeta. Exponho a teoria agora, em termos leigos, para que toda a plateia
entenda: Especificamente no caso dos dinossauros, imaginem que, em
determinado momento da história terrestre, as espécies daqueles animais
multiplicaram-se de forma tão exponencial que fizeram valer, há milhões de
anos, a implacável Lei de Malthus. Ora, se assim ocorreu, houve certamente
consumo indiscriminado de alimentos, ora representado pelas matas e florestas,
provocando desequilíbrio ecológico e consequente aquecimento da atmosfera, o
efeito estufa, fenômeno similar ao que vivemos agora. O aquecimento
atmosférico, por lenta e constante troca de calor, aquece o solo e, como
consequência tardia, o núcleo magmático terrestre recebe os efeitos deste
aquecimento e torna-se ainda mais quente. Quanto mais quente, maior a
pressão interna, que se extravasa através do vulcões existentes e de outros
inativos que surgirão para alívio da pressão interna. Imaginem, ao final, a
quantidade de cinzas e fumaça vulcânica dispersa na atmosfera quando todos
estes vulcões entrarem em erupção conjuntamente. Se apenas um vulcão é
suficiente para bloquear o espaço aéreo de um país, imaginem centenas ou

milhares de vulcões expelindo fumaça ao mesmo tempo. Certamente toda
atmosfera ficaria recoberta por grossa camada de cinzas negras, impedindo a
entrada dos raios solares e, por consequência, dizimando tudo que depende de
fotossíntese. Além disso, a quantidade de gases tóxicos dispersos na atmosfera
impossibilitaria a sobrevivência de seres aeróbios, isso sem citar as intensas
chuvas ácidas. Depois de algumas dezenas ou centenas de anos nestas
condições, a crosta terrestre, por falta de insolação, resfriaria gradativamente, os
vulcões cessariam sua atividade. Tal resfriamento provocaria nova era do gelo
e, ato contínuo, o ressurgimento de novas espécies adaptadas ao novo
ambiente, segundo a teoria de Darwin. Trata-se simplesmente de um
reequilíbrio natural dentro de um ciclo de alguns milhões de anos. Chego a
imaginar que mistérios tais como a construção das pirâmides, obras colossais de
alta resistência e em formato vulcânico, podem ter sido construídas com
objetivo de perpetuação da espécie humana a tais cataclismos. Enfim, os
religiosos chamariam o final deste ciclo de Apocalipse, os céticos de extinção; de
minha parte, prefiro denominá-lo Déjà vu de Malthus. Déjà vu, pois este ciclo
pode se repetir continuamente, criando e recriando a vida como conhecemos
hoje, como se a Terra vivesse em constante multiverso. De Malthus, pois o ciclo
se repetirá tantas vezes o desequilíbrio população versus alimento chegar a seu
ápice.
Silêncio praticamente cósmico na plateia. Ficaram todos pasmos por alguns
instantes até que o primeiro cientista, um dos mais idosos, levantou-se e, dando
de costas para Michael, retirou-se do recinto, sendo imediatamente
acompanhado pelos demais.
— Suicídio científico e social. — murmurou Michael, enquanto reunia seu
material para retornar ao Brasil. — Que Deus tenha pena de suas almas.
***
— Ainda podemos fazer amor mais uma vez antes que venham me buscar —
disse Michael, retirando o excesso de espuma de barbear com a toalha de rosto.
— Quem vem buscá-lo? Você está misterioso hoje. Não estou entendendo nada.
— reclamou Débora.
— Olhe pela janela. — ordenou Michael.

Débora simplesmente não podia acreditar na imagem que os olhos insistiam em
absorver: Uma densa nuvem de fumaça esvaindo do topo do Corcovado. Só
conseguiu sair do transe graças às fortes batidas na porta do apartamento.
— Chegaram. Ainda acreditam que eu possa fazer algo. Mas já é tarde. Deus,
ou a natureza, se é que há distinção entre eles, deram início ao apocalipse. As
sete desgraças já se iniciaram: O cavalo branco é a fumaça; o vermelho, as
explosões; o negro, as cinzas; o amarelo, a lava escaldante; virão os terremotos,
a chuva de fogo e os mares de sangue. Talvez este seja o Juízo Final do Homem
e, depois, certamente surgirá novo céu e nova terra, exatamente como João
sonhou e como meus pais liam, quando eu era ainda criança. É o fim do de
nosso universo, querida, e o início de um novo universo para uma nova
humanidade daqui a alguns milhões de anos.
Despediu-se de Débora, beijando-a carinhosamente. Um beijo que levava em si
o sabor de uma despedida definitiva.
Cerca de 60 milhões de anos depois...
— Senhoras e senhores, solicitamos que afivelem os cintos. A partir deste
momento é proibida a utilização de qualquer equipamento eletrônico. —
anunciou Dalila assim que o comandante iniciou mais um procedimento de
aterrissagem. Sentou-se no assento pequeno e desconfortável, cerrou os olhos e
aspirou vigorosamente o ar, como se pudesse sentir a maresia da orla carioca.
Abriu os olhos, temerosa, quando sentiu o primeiro solavanco da aeronave...
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SOBRE O LONGO PROCESSO
PARA O ACASALAMENTO DAS
ESPÉCIES
Relatório nº 1.000.000.000.000.000....
Área de excursão: Um planeta de coloração azul, recém-descoberto em um
universo paralelo.
Ao Comandante, passo a relatar os seguintes fatos observados em minha mais
recente excursão ao referido planeta de coloração azul:
Em nosso planeta, para fins de procriação, a união da espécie doadora com a
receptora dá-se de modos muito simples: o doador escolhe uma receptora, que
não poderá questionar os termos da união, passando a coabitar imediatamente
com o doador, fornecendo-lhe descendentes. E, claro, o doador poderá escolher
quantas receptoras desejar, reunindo-as no mesmo núcleo habitacional.
Verifiquei, em minha mais recente excursão ao planeta coloração azul, que
algumas regiões do planeta também admitem o acasalamento múltiplo feito
pela espécie a que eles denominam masculina ― ou seja, ao mesmo tempo com
várias representantes da espécie a que denominam feminina. Mas a maioria
ainda se submete à regra primária de: para cada doador, somente uma receptora.
Além do mais, para que a união se realize, o processo é ainda mais complexo.
Tentarei resumir as etapas deste processo:
Etapa 1: A espécie masculina e feminina se conhecem, mas durante um longo
tempo não coabitam, apenas se encontrando em determinadas ocasiões, e tal
encontro ocorre sob a supervisão dos proprietários da receptora: um par de
bípedes falantes denominados pais.
Etapa 2: A espécie masculina deve formalizar o pedido de coabitação para os
proprietários da espécie feminina. Tal pedido é formalizado numa espécie de
ritual, em que os proprietários da espécie masculina raramente estão presentes.
Etapa 3: A espécie masculina impõe uma única condição ― a de que a espécie
feminina que lhe está sendo entregue jamais tenha realizado qualquer conexão
de seus corpos ― prática por eles denominada de relação sexual. Pois, se houver

algum sinal de violação ou dano, anteriormente provocado por terceiros, na
camada que protege o aparelho receptor pertencente à espécie feminina, poderá
a espécie masculina requerer a anulação do contrato firmado com os
proprietários da espécie femini…
O quê? O relatório está incorreto, senhor? Impossível: ajustei os computadores
da nave para que pousasse no planeta de coloração azul na data 26 de agosto de
1816. Permita-me discordar, Comandante, mas os dados que agora forneço não
podem estar desatualizados. Tampouco incorretos.
Agora, se me permite, prosseguirei com o relatório…
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NO UNIVERSO DO MULTIVERSO
Prezadíssimos ledores.
Em uma das minhas preleções de Astronomia no afamado Colégio
Tirocínio de Brasília/DF, solicitei dos meus diletos discípulos que citassem
oralmente em classe, ideias sobre a Teoria do Multiverso, corroborando-a com o
pensamento das hipóteses científicas contemporâneas, através de textos
elaborados com elementos ficcionais ou realistas.
Programei a aula seguinte como análise do tema, pois sacaria pelo menos
quatro deles para que discorressem sobre a matéria com interpretação às suas
dialéticas.
Assim, na aprazada aula, com muita expectativa iniciei o diagnóstico
didático.
O primeiro discursista que convoquei foi o jovem aluno, Norton Queluz.
Esse iluminado estudante preambulou à classe a sua reflexiva narrativa,
articulando-a nestes termos:
– Professor! O "Multiverso" (teoria das cordas) aflorou à realidade cósmica
atual, de forma abrangente e multirealista. – Inúmeras comunidades científicas e
educacionais, além de revistas e programas televisivos, o têm abordado de maneira
objetiva e até sensacionalista. – O certo é que muitos cosmologistas enfatizam no tema
algumas hipóteses e teorias plausíveis, as quais, embora não possam ser comprovadas na
prática, deixam à ficção e autores versados na questão, ideias não descartáveis, de uma
possível realidade existencial a elas.
– Na teoria isso significa que o multiverso pode existir e coexistir com a nossa
imaginação, indo além do “big crunch” (o grande colapso na súbita contração do
universo), ou seguido por infinitos “big bangs” (grandes explosões). – Isso posto, pode
significar que o nosso universo inserido dentro de um multiverso seria como um bolso
dimensional de fundo infinito num paletó. – Esse é o meu parecer sobre o tema proposto!
Arrematou o intrépido Norton. (...a classe toda ovacionou com gargalhadas...)
Felicitei-o: – Parabéns rapaz! Vejo que, a priori, estás mui informado dessa
possível probabilidade existencial do multiverso, com ressalvas ao bolso
dimensional num paletó.
Na sequência, solicitei que Douglas Franklin, um aplicado aluno em
mecânica quântica, definisse os seus conceitos sobre o tema. Assim ele o fez:
– Ilustre mestre! Todos os prováveis universos existentes são infinitamente
imensuráveis quanticamente. – Deduzo que cada um deles possa ser semelhante a bolhas
de sabão e flutuem num determinado espaço com dimensões indefinidas. – Os mesmos
manteriam certa conexão através de "buracos negros ou buracos de minhoca" (teoria
dimensional cósmica), de onde proviriam as dimensões paralelas, ou universos paralelos,

como se uma bolha estivesse grudada ou interposta a outra. – Contudo, encontramos
várias hipóteses para haver um multiverso, tais como: “a teoria do Universo
Matemático”, "teoria do Universo bem Ajustado", "teoria do Campo Unificado", “a
teoria da Inflação Caótica”, e bem positivamente, a principal delas: “a teoria do Canudo
Bolhístico”, ou seja: vários universos sendo formados em bolhas através de um canudão
sideral. (...a classe se esborrachou de tanto rir).
– Bravo Douglas! – Essa é uma boa dedução à teoria do Canudo Bolhístico.
Enalteci-o.
Em seguida, o interpelei: – Mas eis a questão:
– Como teria se originado o "multiverso" através desse canudão, meu
rapaz? – E quem seria o soprador dessas bolhas em suas dimensões? – Pode
explicar para nós?
Douglas, tomando um ar doutoral, deu prosseguimento à sua explanação
teórica:
– Para responder a essa incógnita os cientistas sugerem um "Deus Cósmico", com
seu "sopro infinito". – Salientam que num determinado tempo do universo houve um
princípio de origem e formação da matéria escura e da antimatéria, através das
conjunções de elementos cósmicos. – Esse 'deus cósmico' teria então soprado essas
bolhas (contendo a vida) em seu 'canudo bolhístico' (dando-lhes a forma) e criado
milhares delas, compostas por centenas de galáxias aglomeradas em seus interiores. –
Nessa hipótese, imaginam que essa matéria escura predominante no espaço, talvez seja
uma espécie de “fermento cósmico”, o qual entra na composição das bolhas. – Já o
canudo bolhístico, por onde verteriam as bolhas, seria uma espécie de “túnel cósmico
dimensional”. – O sopro inflador dessas bolhas conteria o chamado "espírito quântico
sutil", que geraria não só a ação gravitacional cósmica, como todo o ordenamento
sideral.
Dando uma pausa, o aluno continuou:
– Todavia, os cientistas ainda não identificaram todos os componentes desse éter
para a compreensão do ‘espírito quântico sutil’. – Porém, deduzem que o sopro de
cada bolha, com certeza, conteria a matéria formada pelas partículas radioativas dos
elétrons, positrons, íons, nêutrons, prótons, mésons, bósons, carbono e outros gases
vitais.
Um aluno participante da aula, soprou do meio da classe:
“– Explique-nos, Sr. Einstein: ...e se uma dessas bolhas, aleatoriamente,
caísse sobre a cabeça de um demônio com chifres, o que aconteceria com ela?”.
(...a classe inteira descambou numa sonora cachinada). Eu apaziguei: por favor,
favoreçam com as línguas!
Na sequência à avaliação do tema, solicitei que Oto de Alencar, aluno
expert em matemática, nos detalhasse o seu raciocínio lógico sobre o multiverso.
Não se fazendo de rogado, o jovem calculista, nos exposicionou:

– Distinto mentor! ...O termo "multiverso" é utilizado para designar múltiplos
universos paralelos ou entrelaçados entre si, dentro da Teoria Quântica ou da própria
Cosmologia. – Obviamente, sem fugir à regra pela Teoria da Relatividade, essa hipótese
cósmica poderia significar um princípio expansionista gravitacional, cuja equação física
implicaria numa reação supranuclear na formação da antimatéria e corpos radioativos
na composição dos seus elementos. – Porém, entendo que essa expansão gravitacional
está encaixada num logaritmo, cujo cálculo diferencial e integral seria impossível de ser
potencializado, devido não haver no cosmos um expoente para projetar uma dimensão
exata do multiverso.
Oto deu uma pausa e em seguida arrematou sua exponenciação:
– Numa dedução correta, todo teorema apresenta uma solução exata. –
Mediante tal aspecto, seria necessário calcular várias coordenadas geométricas numa
medição que possibilitasse identificar a questão em suas estruturas basais e estabelecer
vetores, aplicando-lhes, o trinômio da reflexão lógica, a tablatura das operações
interativas de trigonometria, e a lógica dos cálculos diferenciais para se formular a ideia
do multiverso. – É isso, professor!
Diante de tal raciocínio (...a classe aplaudiu a tirada geométrica do
cerebral aluno.)
– Muito bom, nobre Oto! – Foi bastante instigante e surreal esse seu relato.
– Mas deduzo que seria um tanto relutante à compreensão da sociedade
científica e cosmológica mundial, aceitá-lo racional e empiricamente. Analisei.
Para arrematar essa inolvidável aula convidei a pupila Rúbia Bill, virtuose
em balística atômica, para que nos desse uma palhinha sobre o tópico e nos
elucidasse o que seria então o multiverso cósmico para o ser humano. Assim,
faroesticamente, ela engatilhou a sua alocução radioativa:
– Prezado lente! Ao que pude sintetizar nas explanações anteriores elaboradas
pelos colegas, concluo que, todos os elementos identificados na composição do cosmo
deram origem à matéria convencional com carga positiva nas partículas: pósitrons,
quarks, grávitons, fótons, léptons, glúons, múons, raios gamas, etc., e a antimatéria, por
sua vez, com a carga negativa nas partículas: antiposítron, antipróton, antiátomos,
antimésons, múons-neutrinos, elétrons-neutrinos, etc., formando daí o elemento
chamado ‘espírito sutil', ou seja: o espírito radioativo cósmico. – Os cientistas
deduziram que essa possa ser a razão da origem dimensional na formulação de uma
síntese gravitacional na mecânica quântica.
– Isto quer dizer que todos os elementos encontrados na composição dessa massa
cósmica – matéria e antimatéria – ao se colidirem, produziram a energia cósmica do
universo.
– Nessa colisão as partículas se tornaram energizadas, e assim, foram gravitando
em órbitas na dimensão do espaço como moléculas radioativas, até que acabaram
formando os campos magnéticos, dando origem então aos buracos negros e os buracos de
minhocas.

– Evidentemente que, devido ter ocorrido essa expansão energética no campo
gravitacional do cosmo, ocorreu então o fenômeno bolhístico, ocasionado por campos
magnéticos intrínsecos. – No entanto, essas bolhas acabaram estourando. – Ao estourar,
desencadearam os incríveis Big Bangs, cujas explosões lançaram as milhares de estrelas
flutuando em órbitas através da matéria escura do universo, inclusive o nosso sistema
solar.
– Para concluir as minhas afirmações, saliento que os cientistas imaginaram
novas teorias, ou uma infinidade de hipóteses conciliáveis ao surgimento do universo
dentro de outros universos paralelos. – Mas fica aí a questão, eminente docente:
– Poderá alguém provar tudo isso de forma convincente e confiável, ante muitas
indagações que temos sobre a criação do cosmo?
Se provarem, afirmo de antemão que o ‘universo do multiverso’, será de fato, a
mais fascinante obra dentro de suas infinitas dimensões.
Nisso, uma aluna sentada na última fileira da classe levantou as mãos e
nos bradou:
– Minha gente! Quer dizer então que, caso tudo isso venha ocorrer de verdade, já
terão manietado DEUS num foguete para lançá-lo no infinito multiverso? (...a classe
inteira assoviou e apupou a aluna religiosa). Ato contínuo, encerrei a preleção
um tanto encabulado.
Após sair do Colégio Tirocínio, fui rezar numa capela próxima de casa para
expurgar os meus pecados intergaláticos.
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ALÉM DO HORIZONTE
Albert Stoneset era um homem de meia ideia austero, alto e de cabelos grisalhos
que parecia introspectivo quando recebeu um estranho bilhete em que dizia de
modo sucinto: "pare o que está fazendo". Logo abaixo no lugar do que parecia
ser assinatura havia uma inscrição em latim que dizia Nec Plus Ultra que
significava ‘Além do horizonte’.
Logo após o misterioso bilhete ele conseguiu o impossível, penetrou o âmago
da ciência do desconhecido desdobrando as vísceras do universo ao limiar de
outras dimensões, criou a tecnologia capaz de romper a tênue película da
entropia e das leis de Newton que separa universos, porém, a medida que se
descortinou novos universos aquilo se demonstrou frustrante ao se perceber
que nenhum deles havia quaisquer sinais de vida como conhecida. "O
multiverso é perpetrado apenas com universos de parva existência e ausentes
de vida, universos com variações de leis físicas que aparentemente
impossibilitava a existência de vida complexa e inteligente", disse ele certa vez
num anúncio ante uma coletiva de impressa.
"Como essa tecnologia então será útil então para a humanidade?", indagou um
jornalista e deixando Stoneset sem respostas.
Em segredo a humanidade sonhava poder conhecer outra dimensão o qual
pudesse se transferir, pois a Terra estava superlotada do lixo industrial que
perpetrava cada lar de um planeta superpopuloso e que por falta de espaço
para as demais atividades seus recursos naturais se esgotavam, levando
Stoneset a uma crise pessoal mediante esse projeto.
O tempo passou e tão logo a humanidade viu naquilo um desperdício de
milhões de dólares numa busca a lugar algo afinal não tinham descoberto se
quer vida inteligente em seu universo, muito menos noutros mundos além
universo. Tentou-se mudar a posição dos vórtices levando a outros universos
mais, porém, sem resultado satisfatório.
O primeiro universo possuía a velocidade da luz diferente. Ao invés dos
habituais 299.792.458 m/s tinha 300.246.207 m/s criando condições onde a luz
era proibitiva a quaisquer formas de vida conhecidas por quebrar a linearidade
temporal daquele universo. Stoneset e sua equipe de cientistas conjecturaram
viajar

no

tempo

pegando

atalhos

nesse

universo,

porém,

a massa

proibitivamente grande ainda não permitia isso. Não bastando ter saídas para
outros universos inefáveis aquele universo era o mais antigo supostamente

conhecido por Stoneset, e por isso justificou-se ser chamado de universo
primeiro.
No segundo universo visitado possuía estrelas aberrantes, pois a constante de
planck era levemente diferente fomentando resultados imprevistos a nível
macro, para a física clássica.
O terceiro universo possuía uma peculiar variação na Constante de Boltzmann
que tornava todo universo previsível no caos, aquilo atiçou os ânimos da
comunidade científica, pois nesse universo era possível se prever o futuro,
literalmente, porém, não permitia o surgimento de vida complexa e inteligente,
segundo Stoneset por uma questão filosófica do livre-arbítrio.
O quarto universo possuía cinco dimensões espaciais, segundo Stoneset por ter
surgido da colisão de dois universos onde a massa era infinita, mas suportada
finitamente nessas cinco dimensões tornando possível, de algum modo, a
viagem temporal. Lugares onde as leis físicas de nosso universo não se aplicam.
Assim foram passando os universos até que no décimo universo os recursos de
exploração se esgotavam, pois, cada alinhamento diferente do vórtice a outro
universo tinha alto custo técnico e consequentemente financeiro.
Assim uma discussão popular sobre a utilidade daquilo e do dinheiro público
das nações levou a formação de um comitê que discutiria o emprego do
dinheiro público em projetos de aquisição científica como aquele, pois a
urgência global no momento era a resolução do problema do lixo que ocupava
os recursos da maior parte das nações. A sugestão partiu do próprio Stoneset
para a solução do problema.
Assim, para se livrar do problema global do lixo a recém descoberta de portais
prometeu lançar aleatoriamente o lixo em outras dimensões, dando lugar ao
Projeto Doroty.
Naquele tempo havia grandes desertos o qual em sua quase abiose letárgica era
repleto de quilômetros de lixo e habitado apenas por seres acossados e de
grande ojeriza. Fora justamente lá onde fora montado o primeiro portal
transdimensional. Todo lixo passou a ser organizado de modo a facilitar o
desemboco na boca do vórtice lançando o lixo sobre o primeiro ponto noutra
dimensão que assim abrisse no primeiro universo descoberto por Albert
Stoneset. Assim seguiu-se então a contagem regressiva para o lançamento
coordenado de lixo pelo buraco dimensional sob os aplausos dos espectadores,
lideres de todos os governos e nações.

— Hoje estamos dando um passo importante para descartar nossos resíduos
onde a poluição é irrelevante. Hoje será o dia em que começaremos a limpar
nosso planeta de décadas de sujeira e poluição. – Declarou Stoneset de modo
altivo no início do Projeto.
O processo seguiu padronizado por longos dias, de modo que tão logo aquelas
viagens dimensionais com intuito de vigilância sanitária tornaram-se rotineiros,
mas que, no âmago daquelas dimensões provocava convulsões por suas
condições físicas diferenciadas ao do universo antropocêntrico num tipo de
choque de leis divergentes.
Quando os dias tornaram-se meses a operação havia esvaziado quilômetros de
deserto de modo que mais dois vórtices foram abertos na mesma dimensão
rendendo um investimento de sustentabilidade por estas partes do mundo, os
maiores lixões do mundo. A operação era um sucesso retumbante, o Projeto
Doroty era o mais exitoso experimento científico. Stoneset fora aclamado.
Stoneset passou a ser conhecido como um cientista politicamente correto,
ecológico, ainda que involuntariamente. Para ele, a sugestão para o uso da
tecnologia que perfez era tão ecológica quanto a conotação da Epopeia de
Gilgamesh fez como advertência aos devastadores de florestas da idade do
bronze, milhares de anos antes da ecologia surgir num tempo em que as
maiores devastações tornaram a paisagem da Europa, Asia e África um vazio
como hoje conhecido.
Fora então num dia como outro qualquer que Stoneset ao acordar deu-se por
convencido não estar no leito o qual havia se deitado ao adormecer. O homem
levantou-se da cama consternado, temendo ter sido raptado ou algo
acintosamente similar para constatar estar num lugar aparentemente
abandonado.
— Tem alguém ai? — Gritou Stoneset indagativamente tendo apenas o eco de
sua própria voz como resposta.
O homem caminhou para constatar ser um lugar deserto, uma construção sem
aparente portas que levassem a saída, até que se aproximou de uma janela e
numa lufada de vento viu um horizonte devastado onde a própria cidade, fosse
qual fosse, parecia um grande lixão arrastado por algum cataclismo.
Assim ele percebeu estar no alto de um grande prédio e sendo ele parco correu
buscando novamente por uma saída, mas era inútil. Então gritou novamente
tendo a mesma resposta de sua própria voz quando ouviu um estalido e virouse e com que deparou-se ficou ainda mais perplexo. Um ser humanoide

translúcido como as águas-vivas e que parecia feito de luz em suas veias lhe
fintou com olhos luminosos e semblante ininteligível deixando Stoenset
mesmerizado com tal criatura.
— Ser primevo sou, o fundador de seu mundo. – Disse o ser.
— Que lugar e este, o que está acontecendo?!
— Ser esse mundo de seu passado, seu passado é seu futuro. – Respondeu a
criatura cintilante a ofuscar lhe a visão.
— Você é algum tipo de Deus?
— Um nome ser este. Doravante, tú estais aqui por atacar meu mundo.
— Atacar? – Indagou Stoneset sem compreender. – Sou pacifista.
— Nos atacar com resíduos de seu mundo. Avisado foi, castigado será.
Agora Stoneset compreendeu, o ser primevo era da dimensão primeira que
estava recebendo todo lixo da Terra de seu universo. Pudera Stoneset outrora
compreender que todo aquele lixo provocaria transtorno numa realidade que
acreditava ser ele deserta e abiótica. Mas aquele ser era de uma dimensão que
para nós é a dimensão dos deuses, uma dimensão o qual seres pulsantes de luz
eram capazes de viajar a qualquer tempo de outras dimensões.
Compreendeu ele, assim, que por ser impossível voltar a seta do tempo em seu
universo viajar a seu passado somente implicaria se pegar atalhos além
universo, além horizonte, por meios de buracos de minhocas ou por aquele
universo primevo onde a linearidade temporal se rompia por uma variação da
velocidade da luz. Mas Stoneset ficou perplexo, pois não compreendia como
eles fariam para lidar com massas infinitas nestas viagens, porém, antes mesmo
que

compreende-se

em sua introspeção

fora interrompido

em seus

pensamentos.
— Lhe atacaremos com onda gigante em 2004.
— Mas a tsunami do Oceano Indico já aconteceu!
— Acontecerá no passado. — Respondeu o ser numa aparente aberração de
conjugação verbal. – De nosso zoológico ser vocês criaturas desequilíbrio dentre
todas as espécies de seu mundo.
Aquilo deixou Stoneset perplexo, a Terra é um zoológico dos seres primevos da
dimensão primeira, bem que alguns cientistas teorizaram corretamente, pensou
ele.
— Pararemos de lançar lixo em sua dimensão. — Respondeu Stoneset
convenientemente. — Não sabíamos haver vida nessa dimensão! Tú és uma
forma de vida diferente de tudo que conhecemos.

— Está feito. — Disse o ser.
— Mas isso para nós já aconteceu! Por que não se revela ao nosso mundo?
— Nossos postos de observação e estudos tiveram de ser movido várias vezes
por intromissão dos seus mortais.
— Onde? Quando?
— Ilhas que somem, ilhas que surgem.
Aquilo só poderia se referir as lendas de ilhas perdidas, civilizações antigas que
eram apenas mito. Atlântida saltou para outra dimensão ao invés de ser
destruída, apareceu periodicamente, numa época ficou conhecida como Hi
Brazil, noutro tempo como Um? Se perguntou Stoneset.
— Pare agora ou cancelaremos o zoológico. — Prosseguiu o ser.
— Sim, tem a minha palavra, quando voltar contarei tudo aos meus e
pararemos imediatamente de lançar lixo em seu universo, apenas me leve de
volta.
— Considere feito. — Completou o ser afastando-se e simplesmente
desaparecendo.
Stoneset adormeceu e ao acordar viu-se em seu leito, em seu lar. Levantou-se
perplexo temendo que aquilo fosse um sonho, mas pela profundidade e
originalidade do mesmo questionou que não o fosse.
Seguiu então para o laboratório onde contou tudo para os seus. Consternado ele
aludiu que precisava parar imediatamente de lançar o lixo deles para outra
dimensão.
— Veja bem, Stoneset. — Disse um dos cientistas. — Se eles lhe perfilaram e
lhes falaram para parar com isso, por qual motivo não atacaram ainda?
— Já disse, atacaram no passado, a tsunami do oceano Índico em 2004. —
respondeu ele com veemência.
— Mas isso aconteceu muito antes disto! — Disse o cientista insistentemente.
— Não, aquilo fora uma tragédia natural provocada pelo movimento
submarino das placas tectônicas, Stoneset. — Respondeu o outro cientista que
com ele estava junto.
— Já lhe expliquei que aquele universo não é temporalmente linear de modo
que podem vir ao nosso passado através dele.
— Isso tudo é muito surreal, Stoneset. Não destrua sua carreira com essas
bobagens, certamente fora apenas isso, um sonho surreal.

— Não, façamos o seguinte. — Respondeu o outro cientista coçando a cabeça.
— Vamos alterar o fluxo do vórtice para outra dimensão, assim não teremos
mais problemas com esses seres. Não contamos nada para ninguém e assim
resolvemos seu problema.
Stoneset se deu por satisfeito. Tão logo assim o fluxo transdimensional fora
interrompido para se alterar a direção dimensional do vórtice atual alegando-se
ao público, pela mídia, de que aquilo se tratava de apenas uma conveniência
técnica de economia de energia ainda que tivesse provocado algum custo ao
consórcio internacional daquela tecnologia, mas com a intenção de proteger a
carreira ilustre de Stoneset assim o fizeram temendo que o pobre homem
renomado cometesse suicídio acadêmico.
Assim se passaram os meses após ser selecionado aleatoriamente o que eles
acreditavam ser um daqueles universos abióticos por serem fisicamente
proibitivos a biologia conhecida. Era o quarto universo quando então ao ir
dormir mais uma noite o sono dos justos, Stoneset recostou-se no travesseiro
vindo tão logo a adormecer. Mas assim que lhe sobreveio os devaneios oníricos,
Stoneset sentiu-se na presença de algum ser e despertou em seu opulento
quarto notando a presença de alguém.
Ao abrir os olhos ficou tonto e confuso por sua visão embaralhar-se com a
imagem que fintou. Embebido ainda no sono sentou-se em seu leito quando
percebeu que o ser humanoide que surgiu em sua frente parecia ter mais que
altura, largura e profundidade, mas mais duas profundidades num só corpo.
Stoneset então coçou os olhos temendo ter sido um delírio, mas o ser que agora
também lhe fintava interrompeu o silêncio e lhes disse.
— Por atacaste nossa dimensão, verás que seu poder é inútil ante o nosso.
— Quem é você? — Indagou Stoneset sentindo que ser esforços para se
defender era inútil.
— Somos o povo da dimensão que atacas, agora terás o nosso furor em guerra.
— Não, não os ataca! Apenas jogávamos nosso lixo numa dimensão que
acreditávamos ser abiótica.
Tudo que Stoneset fez para tentar impedir um conflito transdimensional foi
inútil...
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O DESTINO DE LU
Lu pegou o casaco no respaldar da cadeira e saiu. Ultimamente, estava se
sentindo estranha. Aquela sensação de infância. Quando ficava sozinha no seu
quarto e a impressão nítida de que alguém a vigiava estava ali instalada. Olhava
debaixo da cama, abria e fechava a porta, vasculhava o armário, virava as
gavetas, voltava pra cama, levantava a colcha e o travesseiro, se esforçava pra
erguer o colchão, pensava em chorar, não chorava, e uma tristeza ou uma agonia
se apossava do seu coração. Pequenininho. Miúdo. Mas Lu crescera. Fora
ganhando altura aqui e ali. Colégio, faculdade, estágio, trabalho e aquele quarto
de infância se apagando, sumindo.
As neblinas.
Lu, com o casaco sobre o ombro, passou a chave na porta e desceu pela
escada. Era hábito. Morava no segundo andar de um prédio alto, alto demais
para o seu gosto, fazer o quê, e detestava elevador. Se sentia presa, se sentia
asfixiada. No escritório do centro da cidade não tinha jeito. Respirava fundo,
cumprimentava as pessoas educadamente, parecia que ia morrer e nada. As
pessoas conversando, o elevador cada vez mais apertado, mesmo que dentro
dele só houvesse duas ou três pessoas, Lu com a respiração um pouco
descontrolada e nada. Lu não morria. O elevador chegava a seu destino e Lu se
sentia em casa. Pegava um cafezinho na cozinha do escritório, batia um papo
rápido, frivolidades, e ia para sua sala. Assinava papéis, lia relatórios, atendia
telefonemas, chamava a secretária, conferia a agenda, rabiscava uma linha ou
outra, traçava estratégias de mercado, desmarcava um compromisso pessoal,
cofirmava a reunião para aquela tarde, mais um vez, um almoço rápido,
espremido, e ali dentro mesmo de sua sala, chamava o contínuo, instruía para o
de sempre, uma saladinha e um arroz integral, e a vida ia assim. Agitada, sem
tempo. Apertada.

Lu abriu a porta do carro. Jogou o casaco no banco de trás. Era uma quintafeira. Chega! Estava cansada. Corre-corre. Correria demais. Uma loucura. Que se
dane. A sensação de alguém a olhando, vigiando, voltara com constância e força.
Um pouco diferente. Tinha o pai, tinha a mãe. Mimos. Nascera filha única, a
primeira neta, nascera em um berço onde nada que fizesse podia dar errado.
Bastava um pouco de esforço. A firma de importação e exportação dos pais, as
teias políticas, os imóveis sem poder contar com os dedos das mãos, as
excelentes relações e Lu era a única herdeira. Bastava aquele tal do esforço. Um
pouquinho só, um tanto de nada. Mas Lu não era das pequenas coisas, dos
pequenos esforços. Suava. Queria mais. Desejava o mundo. Rodando, girando e
alguns namorados, alguns casos. Filhos? Marido? Era Lu sem tempo. E a
sensação. Algo a incomodava, algo ia apertando o coração dela novamente. E
nesta quinta-feira, que se dane, iria se enfurnar em uma casa de campo dela.
Sozinha, quieta. Nada de sapato alto, nada de conjuntinho combinando na cor e
na elegância, nada de reuniões, nada de nada. O nada! Avisara ao pai pelo
celular, desligara rapidamente, mandara um beijo pra mãe pelo pai, nada não,
constipada, uma estafazinha à toa, um resfriadinho, se preocupa não. Tchau.
O carro na estrada. Lu dirigindo e a tal da sensação estranha não abandonava
ela. Era como se existisse uma outra Lu. Um outro espaço, um outro tempo, uma
outra vida. A mesma Lu, mas no caminho de outras escolhas. Lu achava que
tudo se resumia nisso, nas escolhas, naquilo e pronto. Tudo esquisito. Ela
acelerando o carro suavemente na estrada. Passando casas, passando árvores,
passando paisagens, passando pessoas. Na infância, eram olhos. Era aquela
sensação de que alguém a enxergava, a via. Olhos. Podia sentir uma outra
respiração, podia ouvir passos, podia ouvir vozes lá longe, baixinho. Ah, papai.
Ela não falava, guardava tudo pra ela, no seu baú de guardados, bonecas,
lembranças e Lu crescendo. Tirando um ponto aqui, outro ponto ali, as sensações
foram passando, passando. Até as escolhas foram sendo feitas numa boa. Era Lu

e mais Lu. Independência. Morar sozinha, sair sozinha. Apesar dos amigos.
Milhares, milhões. O apartamento intacto. Não gostava de visitas. A faxineira,
uma cozinheira, a passadeira e pode parar por aí. O pai raramente, a mãe
raramente. Lu e sua vida, Lu e seu apartamento. E as escolhas.
Como seria se Lu tivesse entrado em outras ruas? Essa era a sensação de Lu
agora. Tristeza, agonia. Fez as coisas corretamente? Cursou a faculdade que
queria? Realmente não desejava uma família debaixo do seu teto? Tristeza e
agonia. Na infância, no seu quarto de criança. Havia papai, havia mamãe, havia
vovó e vovô, havia brinquedos, havia cafuné, havia chamegos, havia sonhos e
uma estrada espichada pela frente. E agora! E se existisse uma outra Lu? Novas
vontades, novos desejos, outras expectativas, uma vida diferente derramada, ou
guardada, em outro receptáculo.
Lu seguia serena dentro do carro. Em uma única aceleração. Pensou em pegar
um cigarro. A música rolando. Meio tom. Jazz, MPB, blues, bossanova. Tudo
rolando. Lu atenta. Acelerando e seguindo viagem. O retrovisor. Um pedaço de
espelho. Daquele que ela possuía na sua suíte. Tamanho grande. Corpo inteiro.
Lu se olhando no espelho dentro da sua suíte em seu apartamento e a sensação
de estranheza tomando conta de sua alma. Cada pedaço, cada centímetro, cada
milímetro de seu corpo físico. Lu de sandália rasteira. Despojada. Um lenço na
cabeça. Que cheiro é esse? Talvez um bolo. A mesa arrumada. Xícaras e bule.
Crianças correndo. Uma bola quicando na sala. Meu Deus! Olha a porcelana e
Lu, ajeitando o lenço na cabeça com a mão esquerda, com uma travessa de pão
na mão direita, nem estava aí para as crianças correndo. Picotando papel,
chutando bola, desenhando uns bonecos na parede. Meu Deus! Um homem
arrastando o chinelo puxa a cadeira e se senta. Lu se aproxima. Riem. Um beijo
na boca. O homem chama as crianças. Imperioso. As crianças atendem. Bolo,
pão, manteiga, café, leite, sucrilhos, quem pediu iogurte de morango? O homem
passa a mão na barriga já um pouco avantajada. Torce a boca. Mas não liga, não

se importa. A felicidade. A casa seguindo o seu curso. Parece que em algum
ponto os olhos das Lus se encontram, se esbarram. Alguma agonia, alguma
tristeza, alguma pista de que algo não foi feito como deveria. Quem é você? O
carro segue na estrada. Lu ajeita mais uma vez o lenço na cabeça. Começa a
varrer a casa. O homem levanta e vai se aprontar pro trabalho. As crianças já
mais calmas pulam no sofá. Televisão e controle remoto. Alguém reclama do
desenho animado, outro chora pedindo ajuda, a menorzinha ainda com o lápis
de cera na mão rabisca o braço do sofá.
Lu, ligeiramente, pressiona um pouco mais o acelerador. Quer chegar o mais
rápido possível na casa de campo. As rosas, o caseiro. Lu olhando para o seu
interior. Seu destino.
Qual destino?

Joedyr Gonçalves Bellas. Aprendiz de escritor.
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Funcionário público concursado. Bacharel em
Letras pela UFRJ. Natural da Dr. Sardinha. Niterói.
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DÉJÀ VU
Quer que eu assuma o volante, querida?
Não!
Gostava de dirigir. Sobretudo quando pegavam a estrada. No som, uma seleção
tocava músicas do pen drive, repetidas à exaustão. Costumava gostar delas.
Mas hoje não.
Estava cansada... Nos últimos tempos algo parecia ter-se quebrado... O mundo
mudara. Ou seria algo dentro de si mesma?
Por sorte a estrada estava vazia e logo chegariam em casa. Quando se sentia
assim, só um banho era capaz de transporta-la à morna sensação do vácuo de
não pensar em nada.
Aumentou o som.
A desgastada música era ao menos capaz de abafar o ronco do careca barrigudo
que dormia no banco de passageiros. Seu marido. Outrora um cabeludo
sedutor... E ela largara tudo para se casar com ele. Era a cara do Elvis Presley.
Quem sabe o gêmeo do ídolo não houvesse morrido na infância... Talvez,
temendo se transformar naquilo que seu irmão viria um dia a ser, a pobre
criança tenha escapado para o Brasil em busca de exílio e de uma paz
inatingível de espírito. Até o dia em que conheceu aquela que mudaria a sua
vida para sempre.
Elucubrações da jovem que um dia fui... - Pensava quando vislumbrou a seu
lado a antiga Kombi azul petróleo, mais surrada que o velho vestido que
guardava em uma caixa igualmente azul.
Assim como o vestido, o antigo veículo parecia ter fugido do Woodstock e se
materializado ali a seu lado.
Sim, ela fora ao festival de 68. Uma turista brasileira em uma excursão
psicodélica de luxo, paga com o dinheiro dos pais de Elvis. O brasileiro.
O Woodstock...

Naquele tempo ela era outra... Quantas podemos ser em uma única vida? Pensava ao perceber o espelho de moldura alaranjada amarrado ao retrovisor
da emblemática Kombi.
No som uma versão eletrônica de Hair tratava de dar agora uma mão ao
passado que lhe visitava.
Acelerou.
A curiosidade em observar os passageiros da lata velha com espelho de 1,99
era maior que sua prudente direção quase à prova de multas.
Quem sabe naquele veículo pudesse se reencontrar consigo mesma... Talvez em
uma versão mais leve, cheia de flores nos cabelos soltos, em outra vida,
escolhida dentre tantas possibilidades.
Física quântica...
Quando jovem era leitora voraz da Revista Planeta e o desdobramento de
múltiplas realidades lhe fascinara sobremaneira naquela época.
Talvez...
A forte guinada no acelerador fez o careca perguntar se tudo estava bem.
Estava.
Não estava?
Agora ela era uma caçadora obstinada perseguindo seu passado dentro de uma
lata velha caindo aos pedaços. Quem sabe dentro dela pudesse visitar também
uma versão daquele antigo namorado, trocado por um Elvis Presley de 1,99.
Não... Não podia ser injusta. Seu cover de astro de rock lhe proporcionara uma
vida infinitamente mais valiosa.
Mas nesse instante, por algum misterioso capricho do universo, a máquina do
tempo azul à sua frente despertava nela uma inesperada e arrebatadora paixão
pelo descartado namorado do passado. Na época pensara que a chama havia se
apagado e terminou o romance com a desculpa de que seu farto bigode lhe
causava terríveis alergias.

O pobre chorara rios e aparecera na porta de sua casa com um ramalhete de
flores do campo e os bigodes raspados. Mas era tarde. Elvis já havia possuído
seu coração e ela já era outra. Com curtíssimos cabelos a la garçom.
Saudade.
A nostalgia de uma vida que jamais viveu saltava agora de seus lábios em
frenéticos soluços.
Sonhava com uma vida que poderia ter tido, em um mundo onde tudo seriam
flores, ao lado de alguém cujo coração ela partira há tantos anos. Deixaria os
longos cachos mesmo quando se tornassem brancos e viveriam felizes para
sempre, cruzando o país em sua Kombi azul, sem compromissos com nada que
não fosse o amor. E se amariam no acostamento, sem culpas ou medos,
esperando o dia amanhecer antes de chegar ao próximo...
Destino.
Um dia acreditara nele com a mesma convicção com a qual defendia as
quânticas teorias de molas no tempo ou de universos em bolhas dentro de um
prato da sopa cósmica. Em que curva de sua vida se deixara esquecer de suas
paixões?
No horizonte, o sol em uma imensa bola de cor púrpura incendiava sua alma.
Precisava alcançar a Kombi de seu passado. E olhando no fundo de seus
próprios olhos diria a si mesma que do lado de fora daquele veículo azul havia
sim, um bizarro mundo, como em um desenho animado do Super-homem e a
liga de justiça. E veria seu antigo amor sorrir para o seu antigo eu, julgando
tratar-se o desabafo daquela estranha apenas uma viagem de ambos devido ao
chá de cogumelos.
Precisava alcançá-la e pedir perdão ao jovem franzino que tentara o suicídio ao
saber que Elvis a levaria ao altar. Quem sabe ainda houvesse tempo para se
remendar a fissura do tempo... Quem sabe ao se ver refletida no espelhinho cor
de laranja, o universo se abrisse em um buraco de minhoca e ela pudesse rever
suas escolhas. Faria tudo diferente. A começar por...
Estrondo!
O escapamento da máquina do tempo cuspiu uma fumaça negra e o veículo
pareceu cambalear ao parar no acostamento.

Silêncio.
O sangue em suas veias parou junto com a porta da Kombi que agora se abria.
Também ela desceu, em busca de si mesma.
Onde estava com a cabeça?
Por sorte o careca apenas resmungou algo e voltou a dormir. Exausto, quem
sabe, com a atribulada semana de trabalho... Ou... Quem poderia saber? Talvez
também ele estivesse metido em alguma janela do tempo a espiar outras
possíveis realidades dentro de seu sonho.
Custou a reconhecer o antigo amor nos olhos daquele velho de bigodes
amarelados pelo cigarro. Ele cuspiu de lado um catarro marrom, grosso como
chiclete, enquanto a mulher descia do veículo com um galão vazio de gasolina.
— Eu avisei para ele abastecer há 10 quilômetros... No momento exato em que
seu carro quase bateu em nós... Mas homem... Você sabe como é... São como
mulas. — Empacavam na própria teimosia e agora era ela quem precisava pedir
um pouco de combustível.
Gasolina!
Era tudo que aquela estranha versão de um de seus possíveis futuros lhe pedia.
Dentro do romantizado veículo, não um mundo de amores que poderia ter
sido, mas um circo de horrores que agora agradecia por jamais ter se tornado
real.
O hálito de cachaça do motorista a fizeram voltar à realidade. Encheu
cordialmente o galão de cinco litros e ainda ajudou a mulher a segurar o
vasilhame enquanto a mesma tentava dar partida e o bigodudo empurrava o
veículo com muito custo.
Seu marido poderia ajudar. — O homem estranhou.
— Ele está exausto... Estamos voltando de um show... — Foi a desculpa que lhe
ocorreu.
— Ah... Um artista. — Foi tudo que o homem disse antes de subir ao volante. Sabe de onde essa Kombi veio?
Temeu ouvir "Woodstock" quando a mulher segredou-lhe ao pé do ouvido:

— Eu devia ter escolhido o Elvis...
Seu carro já ia longe quando aumentou o som para ouvir "Love me Tender",
providencialmente inserido na seleção de seu pen drive. As versões eletrônicas
estavam dominando o mundo.
Sorriu aliviada quando Elvis colocou a mão em sua coxa.
Quer que eu assuma o volante, querida?
Não seria necessário, ela acabara de chegar em casa.
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EFEITO BORBOLETA
Christiane tomava um banho quente. Ela não sabia sobre o pequeno vazamento
no teto do banheiro, provocado pelo ralo entupido do apartamento de cima.
Nada sabia também sobre o fio desencapado no seu chuveiro elétrico. Uma gota
d’água foi suficiente para provocar o incêndio. Assustada, Christiane correu
nua pelo apartamento até a cozinha para desligar a chave de energia na caixa de
força. A caixa tem duas tampas, uma externa e outra, interna, com furos que
deixam apenas os botões ao alcance das mãos e isola o restante das peças.
Christiane não percebeu que a tampa interna estava solta, sendo aberta junto
com a outra, e no momento em que sua mão molhada encostou nas peças
metálicas, cargas elétricas percorreram seu corpo e provocaram uma parada
cardíaca. Quando Rodrigo, seu marido, chegou em casa, Christiane estava
morta no chão da cozinha.
(Isto aconteceu em um — ou mais de um, com variações mínimas — 'outroverso' do
multiverso. Vamos relatar a seguir o que ocorreu em 'esteverso', que é o que habitamos
atualmente.)
Christiane tomava um banho quente. Ela não sabia sobre o pequeno vazamento
no teto do banheiro, provocado pelo ralo entupido do apartamento de cima.
Nada sabia também sobre o fio desencapado no seu chuveiro elétrico. Uma gota
d’água foi suficiente para provocar o incêndio. Assustada, Christiane gritou
pelo marido, Rodrigo, que não fora aquela noite ao treino de boxe. Rodrigo
estava com dores na coxa porque havia jogado bola no fim de semana, algo que
não fazia há anos. Rodrigo jogou bola no fim de semana com o seu primo e os
filhos adolescentes dele, que vieram visitá-los. Eles vieram visitá-los naquele
fim de semana porque no anterior, que fora feriado e que seria a primeira opção
deles, eles não puderam vir. Se tivessem vindo no feriado, Rodrigo teria uma
semana para se recuperar das dores na coxa provocada pela partida de futebol
que não jogava há anos e teria ido aquela noite ao treino de boxe. Todavia,
Rodrigo estava em casa, e quando Christiane, assustada, gritou que o chuveiro
elétrico estava pegando fogo, ele correu até a caixa de força, abriu a tampa
externa, percebeu que a tampa interna, que estava solta, veio junto com a
primeira, e mesmo assim desligou a chave de energia. Rodrigo não estava
molhado e nada aconteceu com ele. Christiane continuava viva, embora de mau

humor, porque ainda havia shampoo no seu cabelo. E no dia seguinte Rodrigo
foi atrás de um chuveiro novo e de um eletricista.
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anexado)
Aceitaremos os textos enviados até o dia 4 de dezembro de
2016, às 23h59;
Demais esclarecimentos e os devidos textos deverão ser
enviados para o e-mail:
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selecionado dessa vez, não desanime!
Oferecemos também, o mesmo trabalho para não
agenciados, com um valor abaixo ao de mercado. Para
saber mais, solicite nossa tabela de serviços e valores por email.
Boa Sorte!
Equipe Litera Digital

LITERA
DIGITAL

