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Apresentação da EdUFF
Mauro Romero Leal Passos*

Ao longo de quase meio século de existência, a Universidade Federal Fluminense conquistou um lugar de destaque no
cenário cultural do Brasil. Empenhada em se firmar como espaço
plural, socialmente referenciado para formação de cidadãos e
profissionais críticos e competentes, tem investido em seus cursos
e projetos para concretizar sua missão.
A Editora da Universidade Federal Fluminense (EdUFF) é
um dos setores importantes para a divulgação do saber acadêmico na estrutura da universidade. Por meio de editais anuais,
oferece a toda a comunidade universitária – alunos, funcionários
e professores – a oportunidade de divulgar suas produções acadêmicas. A editora, no entanto, almeja mais. A realização do
Prêmio UFF de Literatura vem ao encontro desta vontade de conquistar novos espaços de atuação. Ciente de que uma editora universitária pode e deve também divulgar textos literários, a EdUFF
lançou, em 2007, um concurso em três categorias: conto, crônica
e poesia. O grande número de inscritos de todos os estados do
Brasil revelou que há muitos novos talentos à espera de uma oportunidade para divulgar seus textos. A concretização desse sonho
foi celebrada em festa no teatro da UFF em 18 de dezembro,
quando foi lançada a antologia com as obras selecionadas.
O sucesso do concurso levou à segunda edição do Prêmio
UFF de Literatura. Como parte do Programa Recicle Idéias desenvolvido pela editora ao longo de 2008, neste ano o tema proposto foi “Planeta Terra, 2050”. Os textos enviados revelam que
a EdUFF dá voz a uma preocupação que se faz sentir em toda a
*

Diretor da EdUFF
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sociedade. Os poemas, contos e crônicas aqui reunidos, ainda que
muitas vezes pelo viés da ficção, apresentam reflexões inspiradas
sobre o tema.
Mais uma vez, para o sucesso de nosso Prêmio UFF de Literatura, contamos com o apoio inestimável de instituições e pessoas
a quem queremos agradecer. A começar, nosso muito obrigado à
Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, responsável pela impressão dos livros com os textos premiados. Nossos agradecimentos
também à Proex, ao Centro de Artes da UFF, à Fundação Euclides da
Cunha, à coordenadora do Prêmio UFF de Literatura, Sônia Peçanha,
e, sobretudo, aos nobres membros das comissões julgadoras, fundamentais para a qualidade de nosso empreendimento.
Uma editora se faz com escritores e leitores. Acreditamos que
escrever é colocar letras em sonhos. Publicar é acreditar em sonhos.
A EdUFF quer ser parceira de sonhadores. O 2o Prêmio UFF de Literatura tem a alegria de apresentar aos leitores mais uma safra de
talentosos sonhadores.

Apresentação
da Imprensa Oficial
Haroldo Zager*

As poesias, crônicas e contos selecionados no “Prêmio UFF de
Literatura” são a prova de que há muitos novos escritores esperando apenas uma oportunidade para demonstrar seu talento. É com
orgulho que a Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro apóia,
pelo segundo ano consecutivo, o livro que reúne os vencedores do
concurso. Nesta edição, os jovens escritores tiveram como tema “Planeta Terra, 2050”.
A Universidade Federal Fluminense está de parabéns por mais
uma vez promover o desenvolvimento artístico e a manifestação cultural, elementos imprescindíveis para uma sociedade democrática.
Publicar as obras dos vencedores do “Prêmio UFF de Literatura” é
uma forma de homenagearmos aqueles que prezam a beleza de
nossa língua.
Um dos mais importantes compromissos da Imprensa Oficial
como empresa pública é contribuir para o desenvolvimento da cultura da sociedade fluminense, de acordo com a orientação do governador Sérgio Cabral. Transformar o “Prêmio UFF de Literatura” em
livro é cumprir nossa missão institucional.

* Diretor-presidente da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro

Temos sede
Sônia Peçanha*

Certa vez, perguntaram a Clarice Lispector se ela pararia de
escrever. E ela, firme, respondeu: você deixaria de beber água? A
sede de quem descobre o prazer da escrita é assim – insaciável. Por
isso, o enfrentar do silêncio rumoroso das histórias não contadas à
espera do toque sensível de cada um de nós. Daí, como ensinava
Drummond, o penetrar surdamente no reino das palavras, onde elas,
em estado de dicionário, aguardam o instante de despertar. Escrever. Não há como fugir ao que está inscrito em nós na caligrafia
decidida do desejo, na cor sedutora dos sonhos. Viver desta sede é
a angústia e o gozo de nosso destino.
A EdUFF, ao lançar o Prêmio UFF de Literatura, saiu em busca
de cúmplices desta paixão. No dia-a-dia de uma editora, acompanhamos as diferentes fases da produção de um livro. E sabemos que
até o momento de chegar a nós a folha impressa, muito houve de
suor, de insônias, de perguntas, de dúvidas. Sabemos dos tantos e
tantos bons textos que acabaram no exílio de uma gaveta, à espera
do susto e da alegria do encontro com um leitor. O sucesso do 1º
Prêmio UFF de Literatura nos revelou que há muitos talentos em busca
de uma oportunidade e estamos felizes de fazer este encontro entre
novos escritores e seus leitores.
Temos certeza de que cada autor aqui reunido se debruçou
sobre seu texto com paixão e prazer. Pressentimos a angústia ante
o silêncio da página branca, o esforço na busca da palavra exata,
a alegria da missão cumprida. Imaginamos as horas roubadas ao
trabalho, as tarefas de todo dia cobrando presença, mas a força
* Revisora da EdUFF, coordenadora do Prêmio UFF de Literatura é a autora de Traição e outros desejos (contos, Objetiva, 2003).
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do sonho falando mais alto. Sabemos que, por trás de médicos, estudantes, engenheiros, biólogos, professores, economistas, e outros
tantos que nos enviaram seus textos, há, mais que tudo, um escritor
que luta para não abandonar o ofício do prazer, para não apagar
de vez as pegadas da vocação. Pelo esforço de cada um – mesmo
daqueles que dessa vez não foram selecionados – nossos parabéns.
Que o Prêmio UFF de Literatura possa levar a todos a certeza de que
vale a pena continuar. Não abandonem o sonho. Não deixem calar
o talento. Mais que tudo e sempre – escrevam. Nós, seus leitores,
estamos aqui, do outro lado da folha impressa, à espera da emoção,
da alegria, das surpresas que sempre nos traz a boa literatura.
Sonho, desejo, paixão tramaram este livro. Medo e vontade.
Susto e surpresa. Epifânica alegria. Assim se escreveram estas páginas. Valeu a pena? Não, não vamos repetir o poeta. Se valeu a
pena, responde agora o texto destes poetas, cronistas e contistas.

POESIA
Planeta Terra, 2050
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1o lugar

Fim dos dias
Robinson Silva Alves*

Ondas gigantescas
invadem as praias,
são lágrimas de revolta
de nossa mãe Gaia.
Furacões são lamentos,
gritos de dor,
destroem o homem,
matam o destruidor.
O sol escaldante
castiga a terra,
fim dos dias,
uma triste era.
Animais extintos,
graças à temível fera,
que mata, destrói, dilacera.

∗

Mora em Coaraci (BA). Formado em Filosofia pela UESC, tem poemas publicados
em antologias.
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Aquecimento global.
Derretimento de geleira glacial,
devido ao dito
ser racional.
No ar,
a poeira,
a poluição,
que causa morte,
destruição.
As florestas viram cinzas,
queimadas pela arrogância
do cruel homem,
e toda sua ganância.
Fim dos tempos.
Fim do homem.
Fim dos dias.

23

Poesia

2o lugar

Previsões sobre o futuro
Alba Helena Corrêa*

Se Nostradamus fez, sobre o futuro,
as profecias tão clarividentes,
de Júlio Verne – cérebro maduro –
surgiram previsões mais surpreendentes.
Dois gênios do saber! Com muito apuro,
fizeram projeções bem diferentes:
lançaram nova luz no mundo escuro
seus nomes se ouvirão eternamente.
Muitos ainda crêem, e outros não,
nos castigos cruéis, sem piedade,
das profecias, com imposição
de hecatombes fatais à humanidade.
E a voz de Nostradamus permanece:
há sempre quem procure a relação
entre algo de bem grave que acontece,
e o que contém a antiga previsão.

∗

Mora em Niterói. Pedagoga, mestre em Educação pela UFF. Poeta premiada no
Prêmio UFF/2007 e em outros concursos, com trabalhos publicados em antologias
e revistas. É autora de Sonetos prateados e dourados (2008).
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E, quanto a Júlio Verne – foi brilhante
cientista, geólogo, escritor;
à frente do seu tempo, bem avante,
foi gênio criativo e propulsor.
Seus livros, vários filmes, inspiraram
e o que anteviu, depois, alguém viveu,
incríveis sonhos se concretizaram:
o que ele imaginou, aconteceu!
O talento normal, extrapolou!
Com criatividade exuberante
noções de tempo e espaço superou,
e o porvir desvelou num breve instante...
Diante do presente, então, medito:
o que, ainda, está por inventar?
O homem é tão capaz que eu acredito
que nunca, em tempo algum, há de parar...
Em 2050, estou bem certa
que o mundo viverá grande progresso.
Num clima de invenção e descoberta,
a ciência terá grande sucesso.
Os transportes serão modernizados
com energia sem poluição;
quem sabe, voaremos isolados,
como pássaros, livres na amplidão?!
As comunicações sofisticadas,
no plano virtual, trarão surpresas
e, mais e mais, serão utilizadas
como feijão e arroz em nossas mesas.

25
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Será levada a sério a educação,
com número menor de analfabetos,
e novas profissões se criarão,
caminhos sociais bem mais corretos!
E, em 2050, eu imagino
descoberta da cura de doenças
e, com a ajuda do poder divino,
as pessoas terão chances imensas...
Será um tempo bom, tenho certeza,
em que a humanidade mais unida
entenderá que a própria natureza
é a grande aliada em sua vida.
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Planeta Terra, 2050
Carlos Alberto Pessoa Rosa*

Maria & José
sentados sob um abacateiro:
foram sete filhos,
todos eles deixaram o campo,
imaginaram plantada a esperança na cidade.
Maria & José
não souberam mais dos filhos,
estão envelhecidos e cheios de dores;
nunca entenderam a fuga,
nasceram na dificuldade e nela sobreviveram.
Maria & José
conheceram os atalhos e fissuras das dificuldades,
desenvolveram calos nos ossos
e intuíram o fim de mundo presente
só de ver a cor e o cheiro da terra, mais o jeito arisco dos
							
bichos.

∗

Mora em Atibaia (SP). Médico-escritor, é autor premiado com A cor e a textura de
uma folha de papel em branco.
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Maria & José
nunca pensaram em inclusão,
para eles o excluído vinha de fora, da cidade,
com suas máquinas, títulos e diplomas na mão,
cheios de cheganças e consumo.
Maria & José
ouvem os doutores, donos de todas as terras
– tirante a deles que não cederam ao dinheiro –
dizerem que a população triplicará em 2050
mas pensamento dos dois é crepuscular, mais curta
na linha que faz fronteira entre eles e os filhos.
Maria & José
não dão a mínima para a erradicação da pobreza,
viram que a morte é o caminho mais curto,
seja provocada pela natureza ou pelo uso de armas
que os poderosos assim resolvem questões de
						
sobrevivência.

Maria & José
sentiram na pele a perda pela falta do básico
mas também aprenderam que toda ajuda ou assistência
trazia a tiracolo a venda da pele e da alma
e que a pobreza sempre foi erradicada pelo pestilento
fruto da falta de defesa pelos perigos de fora e de dentro.
Maria & José
sabem há tempo da extinção de animais e vegetais
mas eles não têm estudo
e, para serem ouvidos, necessário se faz um diploma
para aprender palavra novas
que o homem da cidade fala de boca cheia
entre arrotos do excesso:
biodiversidade, infra-estrutura e biodegradáveis.

28
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Maria & José
nunca tiraram da natureza além do necessário
nem se sentiram ignorantes com o vomitório dos
						
professores,
na natureza jogaram apenas os filhos
e sempre plantaram mais que queimaram,
					
apenas pra necessidade.
Maria & José
mantém o silêncio dos sábios
ouvindo o que resta do canto dos pássaros.
Se há esperança nos dois
é de aguardarem a visita dos filhos e dos netos
antes que se achegue o fim.
Maria & José,
na vastidão de máquinas e sistemas de irrigação,
sabem que da morte ninguém escapa
e não existe dor maior que morrer esquecido dos filhos,
não importa qual seja a doença,
se derrame, enfisema, bronquite,
pneumonia ou outras infecções,
que morrer é morrer
sempre foi assim – e também será em 2050.
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Apocalipse
Günther Di Dio Krähenbühl*

“Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar
aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer;
e pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João seu servo...”
(APOCALIPSE 1:1)
“Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos
que habitam na terra e no mar; porque o diabo desceu a vós,
e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo.” (APOCALIPSE 12:12)
Ao G8
Gritos de horror.
O som disforme
orienta os segmentos
truncados das cartas do Tarô.
O exército ganha rapidamente terreno.
O naipe do baralho
elimina as tentativas
falhas da Realidade desconcertante
engendrar as falas neuróticas da Razão
– Ventríloquo em uníssono compasso –
Marche! Marche! Marche!

∗

Mora em São Paulo. Aluno do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Poeta premiado, participou de antologias e é
autor de livros ainda inéditos.
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O som macabro
de soturnas bombas
amputa as frases bíblicas
inundando de ódio e revolta
o coração de nossos irmãos!
– Pulsante ventrículo bombeando miséria,
o gatilho da metralhadora
edifica estruturas nosocomiais.
A pólvora extermina as possibilidades reais
de um mundo consertado em suas diferenças!
O som claro
dos bombardeios noturnos
faz estremecer o globo terrestre
– e os ecos do pânico
são recebidos por tímpanos desatentos
com pétrea indiferença.
As crianças mortas
nos pés de insolentes altares
são rapidamente esquecidas
durante a novela das oito...
As palavras distorcidas narram
o último filme sobre o Paraíso,
e as súplicas dos Reinos derrubados
abafam-se no penúltimo escândalo do presidente...
Um tapa na boca
cala a voz dilacerada da derrota!
A precisão histórica
limitada pelos vencedores!
O som claro da artilharia
imprime no rosto disforme da população
o medo estigmatizado pela Química Inorgânica
– Vai-se tecendo a Psicologia de um Vencido no “pó”.
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Os economistas falam alto,
gritam em nossas orelhas:
“Tudo é questão de mercado.”
Busca incessante pelos infecundos
dólares fabricados pela Escola da Ilusão.
E as visões do amanhã
– na capa do New York Times –
projetam-se nas gigantescas jazidas de petróleo do Golfo
							
Pérsico
– bandeira maldita do ultraneocolonialismo.
Os políticos dissimulam
verdades intangíveis!
Tomam posse da riqueza alheia,
enquanto a pobreza
– marginalizando cidadãos –
mata no ostracismo!
Afanadores!
Pregam a Liberdade
e praticam a escravidão!
A fala disforme de um povo
orienta os segmentos
truncados das cartas marcadas do Tarô!
E o meu destino,
meu querido Planeta Terra,
assemelha-se ao seu
em número, gênero e cor!
– Hão de encontrar-nos ao relento
sob o sangue e a poeira das civilizações.
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Ardor de chuva
Marcus Sacrini*

certas vezes a chuva inflama
e o ardor do coágulo celeste
desaba sobre os corpos
em bombas de gotas clorídricas
enzimas da úlcera do mundo
regurgitam o pus ruminado
sobre a peste que o infesta
e de concreto enrijece o ventre
morno do chão já não fecunda
violada a vulva se resseca
já sem o leite negro que se espalha,
consumido, obseda a orbe
com monstros outrora fósseis
abortos de fuligem renascem
na atmosfera o horror de tantas eras
pesa nos pulmões envilecidos
o seu ódio por reviver
das entranhas do esquecimento
assombram como carbono, asfixiam,
espalham sobre a terra sua insônia,
lento zumbi, aniquilam o feitiço
o humano engano agoniza da própria peçonha

∗

Mora em São Paulo. Doutor em Filosofia pela Universidade de São Paulo, publicou
O transcendental e o existente em Merleau-Ponty (2006).
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Big bang
Thiago Machado Cascabulho*

Sou verde-musgo como a pedra
que pára de rolar o rio... Espera...
Os músculos relaxam e cochicham
em tranqüilos chiados de espírito.
Os espasmos de pensamentos partem
pelo dorso frio do rio... Expandem-se
até as outras margens do indivíduo
e ali restam indefinidamente consigo.
Não existe sequer um movimento.
Transmuto-me em mim mesmo,
em um estar parado e infinito.
E é assim que, mesmo imóvel, sigo.
E seguimos todos, e seguimos tudo
na estagnada velocidade do mundo.

∗

Mora em Niterói. Jornalista formado pela Facha, pós-graduado em Literatura Infanto-juvenil pela UFF, cursa Letras nesta universidade. Autor de Jujuba, princesa do
jardim e Amiga lata, amigo rio.
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Cantos e desencantos
Ana Maria dos Santos Silva*

Canto I
São duas mil e quinhentas cores
para te pintar
o teu berço europeu,
contador de muitas histórias,
cantador por muitas vitórias,
bravo gigante dourado,
heróico, louvado,
homérico,
socrático,
camoniano.
As suas heranças foram espalhadas,
as suas relíquias foram quebradas,
cresceste
entre as ruínas arqueológicas,
entre as mutações constantes,
correste
para os continentes mais distantes,
como um rio para o mar.
O azul de sua transparência,
o verde de sua essência,
tu és a água clara e cristalina,
a esmeralda, a turmalina.
Diamante bruto se abrindo, num diadema de luz.

∗

Mora em São Gonçalo (RJ). Cursa Letras na UFF, autora de textos ainda inéditos.
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Canto II
Planeta Terra qual é a tua cor?
O amarelo de cabelo cuia
com os olhos puxados.
O negro com seus matizes
e seus cabelos encaracolados.
O branco que não é tão branco,
o branco mesclado.
Planeta Terra, qual é a tua raça?
Os animais de todos os continentes.
Flores, florestas e vertentes.
Donos de ocas, barracos e cavernas.
Vítimas de vendavais e enchentes,
catadores de lixo,
moradores da selva de cimento armado,
criadores de luxo,
moradores de um mundo modificado.
Canto III
Planeta Terra, qual é a tua voz?
Brotou no alto do teu céu
a certeza cinzenta
de teus dilemas,
do teu idílio, melodioso canto.
De teu sofrimento, doloroso pranto.
De tuas cordas e teu semblante.
Planeta Terra, qual é a tua dor?
Tenho dois mil e cinqüenta cantos
para chorar o teu pranto.
Planeta Terra, quem te magoou?
Humanos desumanos.
Águias vorazes.
Porcos disfarçados.
Javalis selvagens.
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Tigres pintados.
O homem tem dois mil e cinqüenta anos
para conseguir te ouvir
e para te fazer sorrir.
Canto IV
Planeta Terra,
são dois mil e cinqüenta anos
para harmonizar o teu canto
e entender o teu ritmo de amor,
a tua natureza bela e plena
de um legado infinito,
de uma herança tão verdadeira.
Em um reino tão bonito
sejam dois mil e cinqüenta anos
um novo hino sagrado
onde o solo seja louvado
por um profeta cantado
para o planeta parar de morrer.
A consciência do bem,
a necessidade de sobreviver,
unindo-se com harmonia
numa grande alegria
de viva e deixe viver.
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Continuamos os mesmos
Aluizio Moraes de Rezende*

li num livro
de quarenta e dois anos atrás
que aqui onde piso
havia terra, dunas, pardais
exatamente onde temos
este conglomerado de compras,
vaidades, luxúria e tudo o mais
o que não nos satisfaz
como diriam os antigos
que preferiam as flores
mas pra que tantos temores
se continuamos os mesmos?
perto de tantos horrores
longe de tudo o que é belo
nunca iremos compor
uma canção de amor
que alguém jamais produziu
tal a nossa timidez
diante da marca do tempo
tal a nossa robustez
diante de um modo de vida
que não indica a saída
que a gente deva tomar...
* Mora no Rio. Premiado em vários concursos literários, participou de antologias e é
autor, entre outros, de Descaminhos (poesia, 2007).
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vou me liquidificar
e me espargir no terreno
pra que consiga ao menos
ver no que vou germinar.
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Entoada boiada
Diana Matilde Menasché*

20
PASSA BOI,
IÔ/
50
PASSA BOIADA,
IÁ/
2050
PASSABOIPASSABOIADA
C
C
C
C
C
C

OMBOIO
O M B O I, Ó!
OMBOIO
OM
O W,
Ó!
AMBADA
EM
LAMBADA
LAMBIDA
DO
B O I, Ó!
B Ó I O,
CÂMBIO !
CÂMBIO !
B Ó I O...
(EDÊXÁVIDAMILEVÁ)
∗

Mora no Rio. Tradutora e revisora, é graduada em Comunicação pela PUC-Rio.
Bolsista da Fundação Biblioteca Nacional pelo livro Papel passado.
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IÔIÔ
DE
COMBOIO
E
C O M E,
BOI!
Y
C O M E,
BOY!
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Homenagem a Chico Mendes
Lilian Porto Silva*

Planeta Terra, 2050.
Terei 10, 40, 90.
Desarmarei clichês.
Pensarei o novo, as regras do jogo.
Buscarei o saber.
Sairei do lugar.
Encontrarei os passos que dei.
Hospedarei um espírito destemido.
Serei herói,
nunca bandido.
Ou, bem longe dos meus,
corpo desaparecido, alma em Deus.
Planeta Terra, 2050.
Reinventarei o livro, o quadro, a letra.
Viajarei fora da matéria.
Despertarei para a alegria da existência,
nos registros simbólicos da esperança.
Sonho ou lapso de doido.
Apesar de tudo.
Apesar do mundo.
Apesar de hoje, de 2008.
Do não ser pensante,
autor, ouvinte.
∗

Mora em Niterói. Formada em Serviço Social pela UFF, com pós-graduação em
Análise de Sistemas e Psicopedagogia. Professora da Fundação Municipal de Educação, é autora premiada, com participação em várias antologias.
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Político, ator, falante.
Personagens das formas e farsas.
Tormentos, domínios e trevas.
Das dores, das fomes, das guerras.
Planeta Terra, 2050.
Quem saberá se o meu pó na lápide esquenta.
Na morte, ouvirei sanfonas.
Em vida, o forró da noite.
Beijarei muitos amigos.
Ardente, amarei, amante.
Cuidarei sempre dos filhos,
dos gatos, de um ninho,
das florestas, dos vizinhos,
do índio, do migrante.
Brincarei de roda e de corda
e te darei panos de renda.
Forrarei a rede com flores,
aos teus braços, paixão que me tenta,
dormirei à sombra das árvores,
nascidas da terra planeta, no tempo de 2050.
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Natureza esquecida
Lidiane de Oliveira Corrêa*
A natureza deveria ser uma artista a se aplaudir
planaltos, planícies, serras e montanhas,
tantos anos para os esculpir.
No céu se encontram belas pinturas
feitas de nuvens,
meros pedaços de algodão,
mas, nas mãos da pintora por vocação,
se transformam em arte.
O ser humano não teve sensibilidade
para sentir a pureza da mensagem.
Possui criatividade
ao inventar vários climas e vegetações
tão diferentes
em diversos países e continentes.
A arte criada pela natureza
não é mais imortal,
espécies animais e vegetais estão a se extinguir,
o espetáculo da vida
aos poucos finda.
O sofrimento
se concretiza a cada instante,
a cor presente,
o vermelho gritante,
manchando a certeza da vida.
∗

Mora no Rio. Formada em Letras pela UFF. Premiada em concursos literários.
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Pássaros coloridos,
seus cantos não são ouvidos,
a marcha fúnebre surge,
com o som da serra elétrica.
Vida interrompida,
peroba, ipê, jatobá jazem.
A estrela dourada iluminando o dia
escuta estarrecida
o tiro que ecoa no ar.
O tigre ruge,
olhos brilhantes,
dois diamantes que se cerraram.
A luz ardente incendeia a vasta floresta,
grandes labaredas de fogo lambem
a imensidão verde,
flores temporariamente belas
delicadas pétalas repousam.
Enquanto terras sedentas querem renascer,
seres desumanos,
atos insanos,
crueldade desmedida virando prazer.
Os animais morrem,
ossos espalhados ao chão.
O amor adormece no interior das pessoas,
pedaços de humanidade em decomposição.
O ser humano esqueceu suas raízes,
e a mãe natureza, triste,
chama por seu filho desalmado,
ingrato,
cometendo um covarde ato,
tornando o verde esperança
em apenas uma lembrança,
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o cinza prevalece.
Ela clama por seu filho derrotado
pelo vício dos ganhos materiais.
Era uma floresta exuberante,
festa da vida,
frutas, folhas e flores coloridas.
Agora está deserta,
só sobraram os restos
levados pelo vento.
Vento
vem lento e suave
como ave leve a voar,
vindo do alto e vendo
o mundo materialista decadente.
A ignorância humana
escolhe a ambição,
perdendo a oportunidade de ter
a sobrevivência,
a paz,
o coração irrigado de amor,
querendo florescer.
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Os que me deixaram
ficar assim
Alfredo Dolcino Motta*

Foi a ganância
dos insensatos
que me deixou
ficar assim.
Deixou-me assim
tanta ambição,
que a mim só trouxe
destruição.
Feriram-me,
sugaram-me,
de mim tiraram
tudo quanto de mim
puderam sacar.
E hoje,
neste 2050,
os poucos ricos,
que sempre muito tiveram,
e os muitos pobres,
que na miséria
sempre estiveram,
todos têm ainda menos
∗

Mora em Niterói. Graduado em Direito (UFF), Comunicação/Editoração e Jornalismo (UFRJ) e Letras (UFF). Professor da UFF e procurador federal. Premiado em 2007
pelo Prêmio UFF de Literatura.
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do que menos nada,
pois que de nada mais
podem viver,
se nada mais tenho
com que sua vida
eu possa prover.
Sou o que me fizeram
e o que me fizeram
é terem-me deixado assim
– a mim,
triste terra,
de minha terra
eu mesmo desterrada.
Se salvação ainda tenho,
a salvação mesma
dos que vivem em mim,
peço,
peço por mim
e peço por todos
que dependem de mim:
façam alguma coisa,
façam sim,
alguma coisa façam
para que a vida viva
em cada um
e em todos enfim.
Muito será
se mal não mais me fizerem;
ainda melhor
se acaso me derem
um pouco de bom,
alguma coisa de bem.
Se ainda querem viver,
deixem-me viver,
deixem que todos vivam,
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sem mais exploração,
sem ninguém mais a sofrer
nenhuma mais privação.
Se neste vagar sem rumo
em que ora me arrasto
alguma força ainda me resta,
e se falar ainda posso,
ouçam-me
antes que minha voz,
já tão fraca e cansada,
para sempre se cale
no tanto nada
em que aqui
tudo se faz.
Falarei então
para que me ouçam;
falarei
para os que me façam,
dos tantos males que sofro,
poder sobreviver;
falarei então
para que ninguém mais
volte a deixar-me
como os que me deixaram
ficar assim.
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Planeta Terra
Aglaete Nunes Martins*
Quando a terra exala dores,
ventos, gases, vapores,
seduz o espaço celeste
em sua distante amplidão,
momentos de prazer se revelam
numa estranha conjunção.
Homens, animais e flores,
astros, estrelas em cores,
olhos iluminados centelham,
refletem o brilho profundo,
rios e mares que espelham,
mistérios do planeta mundo.
Nimbus secretam torrentes
nos gritos de cada trovão.
Fremir de orgasmos cósmicos
vão desvirginando a escuridão.
Estertor de risos estáticos
deságuam e retornam ao chão.
Insemina a terra amada
que o sol envolve e acalenta.
Ela está engravidada para dois mil e cinqüenta.
Ecossistema de fértil vegetação
a nossa ETHOS querida
renova o milagre da vida.
∗

Mora no Rio. Advogada com pós-graduação em Direito Ambiental. É produtora e
diretora artística de shows.
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Planeta Terra
Juliano Vieira Antunes*

I
2050
o mundo girando
as pessoas mudando
alimentando suas almas
com ficções
e inverdades desta era robótica.
O mundo não está acabando
as pessoas que vão transformando
lixo em luxo
matéria em memória.
II
Gira mundo
sem clone do mundo
vamos despoluir
o mundo
do vírus humano.
Esse mundo sem fundo
imundo-mundo
vamos construir
um novo mundo,
sem extinção.
∗

Mora em Anápolis (GO). É acadêmico de Direito na Faculdade Latino-americana de
Anápolis. Professor de informática.

51

Poesia
III
Girando
o mundo
em decomposição
desvendem os olhos
da justiça
alternando
a mudança do mundo
em destruição,
acabando
com o mundo.
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Planeta Terra, e em 2050?
Wanessa Silva Machado Rocha*
Onça pintada,
urso-polar,
recifes de coral,
aquecimento global...
Planeta Terra, 2050: como estará?
Amazônia,
pulmão,
desmatamento,
desenvolvimento...
Nossas mãos...
Efeito estufa,
calota polar,
chuva ácida,
mudança climática...
Planeta Terra, 2050: como reagirá?
Dióxido de carbono,
camada de ozônio,
extração, devastação,
poluição...
E o nosso natural patrimônio?
Economia,
∗

Mora em São Gonçalo (RJ). Formada em Letras pela UFF, cursa pós-graduação em
Leitura e Produção Textual nesta universidade. Menção honrosa no Prêmio UFF de
Literatura/2007.
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projeto social,
estatística,
consciência crítica...
2050, Terra: reduziremos o impacto ambiental?
Carona solidária,
transporte coletivo eficiente,
consumo responsável,
natureza sustentável...
Nosso pensamento consciente...
Nove bilhões de habitantes?
Resíduos?
Saúde? Doenças?
Comunidades? Ecossistemas?
2050, Terra: Qual será o seu destino?
Uso racional dos recursos energéticos,
controle da biodiversidade,
água potável,
lixo reciclável...
Nossas prioridades...
Uso moderado das reservas de petróleo,
combustíveis naturais em destaque,
preservação ambiental e humanitária,
consciência social e racional...
Planeta Terra, e em 2050: teremos este enfoque?
Biologia...
Ecologia...
Geografia...
Geologia...
Pedagogia...
Sociologia...
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Humanidade: Hoje e, além de 2050, a Educação Ambiental
só nos quer dizer que PRESERVAR O PLANETA TERRA É CONSERVAR
A VIDA!
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Se retornasse a antiga pomba
Reginaldo Costa de Albuquerque*

Se retornasse ao mundo a antiga pomba,
encontraria na primeira serra
o mesmo caos de primitiva guerra
na qual a nova humanidade tomba.
Turvando as cores de um arco-íris, erra
espaço em fora a flor de infesta bomba,
com um bando de pétalas que zomba
dos sete dias que a semana encerra.
Cala-se Iara e o pescador se espanta...
E, em pouco, rasgando a água imensa e fria,
a estupidez de um míssil se agiganta.
Eis que a terra desaba em desengano...
Tu és homem! Então, que é da harmonia?
– Faze a pomba ver outro ser humano!

∗

Mora em Campo Grande (MS). É autor premiado em vários concursos literários,
com participação em antologias de contos e poesias.
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Três quadros
Roque Aloisio Weschenfelder*

QuAdRo I
Calores
		 tre
		
mo
		
res
		
pavor
o século vinte e um anda na metade
a vida anda na metade
a fome anda em dobro
a sociedade anda um malogro
geada na Amazônia
enchentes e calor na Patagônia
noites geladas
tardes torradas
ventos em turbilhões
saias as mulheres não podem usar
praias sem trajes de banho de mar
aviões não sobem ao ar
mundo vira do avesso
chuvas congelam nas nuvens
∗

Mora em Santa Rosa (RS). Formado em Letras, é professor de Língua Portuguesa,
Língua Inglesa e Literatura. Autor premiado, já participou de várias antologias com
poemas, contos e crônicas.
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calotas polares sumiram
mares e oceanos subiram
espécies em massa sucumbiram
plantas sem flores
sem frutas
sem folhas
águas espumam em óleos embaladas
ventos sopram fumaças
incêndios irrompem ao acaso
qUaDrO II
Sonhos coloridos emplumados
arranha-céus iluminados
carros elétricos nas ruas
água pura nas fontes e rios
pessoas saudáveis
pássaros cantando
estrelas brilhando
sol e praias de encanto
mares balançam shows de baleias
pandas e onças nos seus habitats
cervos e coelhos correm nos prados
flores e verde enfeitam a paisagem
crianças brincam nas praças
a lua passeia solene na noite
o amor espelha nas faces da alegria
ar puro
		 água potável
			
temperatura agradável
e em todas as casas hinos de louvor
ao Senhor da Criação
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cidadão
consciência
convivência
condição ambiental – preservação
com todas as tintas pinta
coisas belas
casas enfeitadas
com toda a felicidade
quadrO III
Pessoas por todos os recantos
discussão
disposição
diálogo
		 Planeta Terra pedindo atenção
		 sem cessar
		 com os anos do século a passar
		 e tantos idosos a pedir
		 aos jovens para procriar
		 e a espécie preservar
novas florestas nascem
energia solar prioritária
cidades em reformas
ares e águas em despoluição
		
		
		
		
		

brilha o sol e arde
as pessoas se adaptam às mudanças
espelhos mostram a alma
na nitidez das manhãs
estrelas sorriem nos céus

espaços preservados
outros ainda degradados
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a humana espécie mui consciente
da possível sobrevivência
opÇão
antes de 2050
a opção por um quadro à escolha
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Um sonho real
Heitor Silva*

De repente... acordei
Quem sou eu? Onde estou?
Lugar incrível este! Assim pensei...
E ali, da cama, pela janela, 2050 eu avistei!
E eu, já ancião, octogenário
mas, curioso, achei vigor pra me erguer,
e uma estranha luz o meu quarto invadiu,
sem que eu visse de onde ele surgiu,
um ser metálico começou a me dizer:
“Seja bem-vindo, meu velho, ao futuro,
erga-te logo, não precisas mais sonhar,
não viverás ora em diante em um escuro,
que cega o homem, o impede de avançar...
“Você dormiu por longos anos, bom velhinho,
e naquela noite, em que sonhavas acordado
dias melhores, menos fome, povo sem guerras,
novos Caminhos....
“Hoje, existe esta terra!
Tu não és mais um simples passarinho,
um tolo homem, que isto busca em algum ninho!

* Natural de Minas Gerais, reside atualmente em Salvador. É autor de poemas e
crônicas ainda inéditos.
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“Na terra, agora, se respira a própria vida
a terra, agora, é o futuro tão sonhado, reencontro, aqui,
tua esperança que, perdida, dormiu contigo, escondida
em teu passado...
“Neste futuro, não tem guerras, não tem fome,
mas dignidade, lealdade e outros valores.
Hoje, na terra, isto tudo tem um nome:
”É sonho possível”, que há tempos te consome.
2050 enterrou todo o passado
de incertezas, de tristezas e agonia,
brilha, constante, a chama da vida pura,
se respeita o ir e vir das criaturas,
se respira vida nova todo dia...”
Mas, de repente, o estranho ser não mais falou.
Feito fumaça, então o vi se dissipar,
porque alguém o meu sono despertou,
era o meu filho, querendo conversar.
E eu lhe falei o que vi neste futuro,
o que vislumbrei, nesta viagem, adormecido,
e me abraçando meu pequeno prometeu:
“Não vou deixar este teu sonho adormecido,
Planeta Terra 2050, aí vou eu.”
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Viagem futurista
Sarah de Oliveira Passarella*

Leva-me contigo, Corcel-Alado...
Transpõe a linha do infinito,
e faça-me chegar até as galáxias
aconchegada em teu dorso em busca do imaginário.
Leva-me contigo, numa madrugada silenciosa
ouvindo ao longe o piar de mau agouro
das corujas prevendo
que já é chegada a hora de partir.
Agarrada às tuas crinas quero cavalgar,
ganhar distância, alcançar outra dimensão,
um planeta imaginário, com uma cadeia de nuvens
e a mãe natureza parindo o Sol no horizonte!
Quero cavalgar por emaranhadas linhas, traços,
contornos côncavos
feito labirinto, sentindo o vento gélido acariciar-me
							
o rosto.
Busco a serenidade na quietude deste lugar para
que cristalize em meus ouvidos melodias celestiais,
o som das liras, cítaras e cânticos angelicais.
Não levo nada... Não tenho nada...
Apenas uma ânsia de mudanças, não de fim,
						
mas de recomeço,
como o despertar de uma nova era.
Não revelarei a ninguém que procuro um lugar
∗

Mora em Campinas (SP). Diretora do departamento de literatura da biblioteca Adir
Gigliotti, é poeta, contista e cronista premiada em vários concursos. Autora de
Peregrina do uni-versos e Tecendo amanhãs.
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63
onde sonho encontrar um planeta
com outras ideologias, verdades e consciências,
							
moldadas
ao futuro de cinqüenta anos à frente.
Só segredarei a ti, Pégaso de Ébano,
que busco veredas,
atalhos com calçamentos de tufos de algodão,
leves como a maciez da lã e uma brisa morna
como uma manta tecida nas engrenagens robotizadas,
pelas mãos de seres cibernéticos.
Leva-me contigo, Corcel-Alado...
Onde, talvez, trilhas virgens de pegadas me esperam,
salpicadas de estrelas e a magia da poesia.
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2050, Aniquilação
Isabel Florinda Furini*

Perspectiva vazia, máscara disforme,
o teatro do mundo modifica (mudam os atores)
o amor recua, mas o ódio cresce
nas favelas e nas ruas.
A águia apodrece no penhasco,
o último mico-leão-dourado
olha o resto diminuto de floresta com olhos assustados.
O grito afogado de duas baleias em alto-mar
faz tremer as ondas.
Os homens com olhos indiferentes e almas esclerosadas
observam as cidades em desordem.
Chuva e vento. Redemoinhos.
Mais um furacão açoita as cidades
e as nuvens, qual gárgulas assustadas,
debruçam-se sobre os telhados das casas depredadas.

* Natural de Buenos Aires, mora em Curitiba. Professora, é escritora premiada em
vários concursos. Publicou, entre outros livros infantis e para adultos, Ele e outros
contos (2008).

CRÔNICA
Planeta Terra, 2050
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1o lugar

Anacronismos
Marina Tschernyschew*

Amanheci decidida a viajar. Começam hoje minhas férias semestrais. Ah!...mais do que merecidas! Só ontem à tardinha pude
dar uma passada na agência de teletransportes, tamanha a carga
de trabalho que venho tendo. Veja só: são cinco horas de labuta
por dia! Massacrante! Só em pensar que houve um tempo ingrato
quando se trabalhava cerca de sete, oito horas... Dá até um calafrio!
Obscurantismos da era do homem-máquina. Águas passadas, ainda
bem! Retornando ao assunto inicial – tenho que aprender a refrear
essas digressões, esses galopes do pensamento –, já que o posto
de nanocombustível onde abasteço meu aeromóvel fica no mesmo
corredor aéreo da agência, aproveitei a ocasião para apanhar uns
prospectos eletrônicos bastante interessantes. Sugestão da atendente. Por sinal, muito amável, a moça. Digo, a atendente. Desconfio
que seja andróide, pois a amabilidade é um pouco afetada. Levemente artificial. Esses patrões estão realmente exagerando com a
contratação de mão-de-obra barata. Logo, logo descamba tudo num
levante como aconteceu uma década atrás, e aí eles vão ver o que
é bom... É... Criatura se voltando contra o criador... Ah! Se Asimov
fosse vivo!
Bom, deixa ver aqui... Península de Yucatán seria uma boa
pedida. Passaria uns três a quatro dias na estação subaquática de
papo pro ar... Só apreciando aquele esparrame de cardumes. Bos* Mora em Guarujá (SP). Psicóloga, tradutora do russo e inglês, é autora premiada
em vários concursos literários. Participa, entre outras, da antologia Unicamp ano
40, reunião dos melhores contos do concurso realizado pela Unicamp.

68

Prêmio UFF de Literatura

ques de corais. Sinfonia de cores. Arriscaria até praticar um pouco
de mergulho utilizando o novo simulador de guelra. Novidade fantástica. Basta ajustar nas narinas e voilá... lá estará você disputando
espaço com os peixes. Brincando com polvos. Lulas. Lagostas. Pensei
também nas ruínas da Antígua guatemalteca, diligentemente preservadas pelo Comitê do Patrimônio Histórico Mundial. Recentemente
inauguraram um teleporto simplesmente bárbaro por lá... E o que
dizer da Jamaica com toda aquela sua tropicalidade amistosa? Veio
até um aromatizador de brinde contendo as fragrâncias de Kingston. Deixa ver... Ah! O cheiro salino da bruma marinha. Esse outro
aqui é o aroma inconfundível do pepperpot apimentado. Hmmmm...
Daiquiri com rodelinha de limão e, para coroar, tudo isso ao som de
Marley... Nostálgico, não?
O extremo oposto também me veio à cabeça. E por que não?
Aquele friozinho aconchegante numa cabana no Nepal ou a brancura inebriante do Mont Blanc suíço? Temporada de meditação num
mosteiro budista ou um vinhozinho preguiçoso à beira da lareira?
Passeio de esqui? Snowboard? Um fondue com queijo Emmental?
Na verdade, ainda não me decidi. Estive pensando em convidar a
Regina que também entrou de férias, mas não sei se ela vai topar.
Diz ser avessa a teletransportes. Sente ânsias. Vertigens. Acho ela
um bocado jurássica. Comentou outro dia que adoraria voar num
daqueles Boeings de trocentos anos atrás. Já imaginou ficar horas a
fio confinada num tubo de ar comprimido? Aquilo sim é que devia
provocar as mais horripilantes náuseas. Sacudidelas no vácuo. Afora
a perda de tempo, pois tempo é vida e não dinheiro conforme glosavam nossos gananciosos ancestrais. Aquele pessoal de antigamente
padecia. Hoje é tudo mais simples. Basta meia fração de segundo
na plataforma do transportador e vuuupt... mais do que imediatamente lá estamos nós reconstituídos em qualquer teleporto do mundo,
prontos para desfrutar da estada. Prático e acessível. Turismo barato.
Econômico.
Vou confessar que tenho minhas pretensões. Quem não as
tem? Visitar a colônia de Marte é uma delas. Peguei o prospecto só
por curiosidade. Só mesmo. Pena que isso só seja acessível a uma
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elite privilegiada. Alegam o preço ser alto devido à carga fotônica
necessária para impelir nossa estrutura molecular. Além de utilizarem
tecnologia de ponta para a perfeita reconstituição corpórea. Será
isso mesmo? A propósito, a colônia tem serviço dez estrelas. Simplesmente ma-ra-vi-lhoooo-so, mas totalmente fora do meu orçamento.
Um dia de estada consumiria meu ganho semestral, portanto devo
cair na real e me conformar com o excursionismo terrestre. Pena...
Uma opção mais plausível: visitar a Floresta Amazônica. Fazer trekking percorrendo trilhas nas vastas regiões reflorestadas. Curtir o sombreado fresco dos jatobás, angelins, tucumãs... Admirar a
circunferência leitosa das vitórias-régias. Aspirar o hálito da mata.
Topar, quem sabe, com um felino grande ou uma sucuri colossal.
Ouvi dizer que várias espécies ameaçadas foram salvas da extinção
graças à inestimável contribuição do Banco de Material Genético.
Precavida, essa gente... Congratulações! Quanto à caminhada... é
realizada na maior segurança, pois os guias são treinadíssimos além
de exímios faladores das línguas tribais. Sabe, repovoaram o Alto
Xingu, e tudo com incentivos do governo. Hoje lá vivem os Awetos,
os Kalapalos, os Kamaiurás, os Kuikuros e outras etnias. Como sei
disso? Está tudo aqui no prospecto que a atendente me forneceu.
Aquela andróide sobre a qual comentei. Afinal, será andróide ou
simples moça de fino trato?
De tanto analisar esses prospectos todos já não sei mais qual
destino escolher... e olha que já é quase meio-dia e eu absorta na
contumácia de minhas divagações. Como já havia comentado, devo,
e urgentemente, aprender a ser mais assertiva. Policiar-me. Tempo é
vida, e apesar de os avanços da ciência proporcionarem-nos uma juventude permanente, embora artificial, o tédio cobra seu preço. E eu
não pretendo me entediar. Reconheço que chega uma hora em que
simplesmente cansamos de ser. Podemos então optar por um período
de dormência numa das várias clínicas de criologia humana. Dez,
cinqüenta, cem anos em suspensão. A gosto do cliente. Formaliza-se
um contrato e pronto. Ao cabo do acordo é só submeter-se a uma
sessão de reestruturamento e dar seqüência ao existir. Pouquíssimos
optam pelo aniquilamento cabal, ato que considero de total burrice.
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Ignorância, pois o nada absoluto é ainda mais enfadonho do que a
perspectiva de um dia tornar a vir a ser. Posso até imaginar a vantagem desta opção naqueles tempos remotos quando ainda existiam
os padecimentos da velhice. Os acometimentos das enfermidades,
muitas delas incuráveis. Quanto sofrimento havia! Hoje, dominamos
o ácido mágico, senhores absolutos do DNA. Diga-se de passagem,
devo passar por um recondicionamento celular preventivo na semana
que vem, terapêutica à qual me submeto anualmente, portanto não
seria inteligente me ausentar por muito tempo. Ainda quero durar
uns bons anos antes de finalmente optar por uma categoria de suspensão. Nesse ínterim pretendo coabitar com algum humano interessante. Se não der, alugo um andróide para me entreter... Tem alguns
simplesmente magníficos, além de programados para garantir nossa
plena satisfação. Bem... São planos... Devaneios...
Estou com um pouco de fome. Vou para a cozinha preparar
um bom prato de macarrão à bolonhesa no meu materializador alimentar. Não posso esquecer o parmesão senão fica insosso. Aliás,
acho que perdi de vez a vontade de viajar. Sei lá... Com esse bombardeio de escolhas simplesmente descurti da viagem. Quem sabe
deva ficar em casa e colocar minhas coisas em ordem. São tantas as
tralhas que atulham nosso dia-a-dia que às vezes somos obrigados a
parar e nos reorganizar. Forçosamente. Ah! Veja só isto aqui... Minha coleção de livros impressos do final do século XX. Raridade que
deixaria alucinado muito dono de antiquário. Já pensei em me livrar
deles, mas não tenho coragem. São todos de estimação. Hmmm...
Estou tendo uma idéia um tanto quanto excêntrica para os dias de
hoje. Arcaica, a bem da verdade. Vou aproveitar minhas férias para
ler esses velhos volumes e me embrenhar no admirável exercício da
abstração. Cansei das idéias digeridas. Ruminadas e cuspidas nas
telas acéfalas do computador. Penso que não devo comentar essa
minha extravagância com ninguém. Certamente diriam que estou em
processo de degenerescência e me denunciariam ao Grande Irmão.
O silêncio sempre foi e ainda é o melhor amigo do homem. Bem...
Lá vou eu preparar meu quase jantar...
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Mega
Roque Aloisio Weschenfelder*

megapotencialidade é o nome do chip no meu dedo ligado pelos nervos ao monitor do celular-filmadora-marcapasso-processador
o frio na espinha me assusta não posso sair da sombra para
evitar virar torresmo água falo ao chip no monitor vejo uma jarra
com água ela fica na bancada ao meu lado e posso alcançar um
copo adjacente bebo
penso nos anos passados e nos medos vividos o aquecimento
global veio e foi necessário poupar toda a energia possível a água
é controlada pelo governo e mais que um banho por dia ninguém
consegue tomar todas as outras formas de bebidas estão proibidas e
mais de três litros de água ninguém consegue alcançar
o máximo de carne que alguém pode consumir é de cem gramas por dia e o leite é uma das drogas traficadas quem possui vacas
pode ser preso o metanol alcançou o nível máximo de saturação na
atmosfera e mais arrotos de bovinos precisam ser freados
para cozinhar arroz, trigo e soja precisa-se acender o fogão ligado à energia solar o comando é falado ao chip as medidas certas
de cada item para o cozimento são selecionadas pelo processador
as praias antigas submergiram e as novas têm pouca areia as
casas inundadas atrapalham possíveis banhos de mar que raramente é manso o suficiente para permitir que se entre nele já passou o
* Mora em Santa Rosa (RS). Formado em Letras, é professor de Língua Portuguesa,
Língua Inglesa e Literatura. Autor premiado, já participou de várias antologias com
poemas, contos e crônicas.
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tempo em que as ondas traziam milhares de pingüins mortos e depositavam na beira ursos-polares e outros bichos das calotas polares
mortos ou agonizantes
apenas é possível deslocar-se em triciclos movidos por motores
solares e em trens movidos pela mesma energia cada qual tem em
seu chip uma reserva de passagens limitada às peculiaridades de
sua profissão
o governo acaba de proibir o uso de madeira em construções
mesmo o uso de tijolos está condicionado à sua fabricação usando
para endurecimento do barro somente a energia solar a ordem é
ocupar as casas já existentes e quem tem espaço de sobra precisa
partilhar com quem não tem
corre o ano de 2050 estou velho e vejo com tristeza todas as
mudanças ocorridas pela emergência para evitar a extinção humana
os enormes rios amazônicos somente fluem na estação de chuvas
que dura quatro meses o frio chega nessa região com a mesma intensidade com que chegava no sul do brasil em 2010 agora no sul
não têm geadas e durante quatro meses o calor ultrapassa sempre
os quarenta e três graus depois chove com tal excesso durante três
meses que os rios inundam todas as várzeas e tornam impossível morar em muitas das antigas cidades a áfrica sofre fortes inundações e
alguns desertos estão ficando produtivos a europa esquentou demais
e tanto lá como na américa do norte não ocorrem nevascas o brasil
sofre com muitos tornados e furacões fortes chuvas de granizo caíram nos últimos cinco anos na ásia toda
estou desolado sempre gostei de escrever e agora não posso
mais usar papel para imprimir toda a comunicação precisa acontecer pelo megapotencialidade e tudo que crio armazeno nele minha idade dificulta organizar os arquivos porque tudo o que penso
fica registrado nele nada preciso digitar basta pensar ou falar mas
sempre tenho de organizar tudo que crio em pastas separadas e
arquivos específicos o pensar não registra pontos nem maiúsculas as
poucas crianças aprendem na escola apenas como organizar arquivos pastas e diretórios somente precisam aprender a ler pois escrever
já era
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viver neste planeta exige muita vontade morre sempre mais
gente de desgosto somente os poucos jovens conseguem adaptar-se
à situação eles aprendem a conviver com as loucuras do tempo e as
muitas árvores que são plantadas para se ter sombra suficiente para
todos estas árvores morrem facilmente e não se vêem mais aqueles
magníficos troncos grossos de outrora entender inglês é imprescindível as línguas asiáticas como chinês e japonês estão sumindo todos
obedecem a um poder mundial central que reside num megacomputador em alguma montanha perdida de onde todos os comandos
partem para os chips que acionam os megapotencialidades
a poluição do ar e da água diminuiu há bastante peixes nos
mares e oceanos e muito poucos nos rios os pássaros pequenos são
abundantes já não há mais elefantes nem leões ou tigres os pandas da china acabaram e os ratos proliferam como nunca eles até
ficaram maiores e já enfrentam gatos e cachorros acho que logo
substituirão à espécie humana parecem cada vez mais inteligentes
e depois que qualquer tipo de veneno está proibido não tem como
combatê-los
quero logo acabar essa crônica enfadonha eu preferiria falar
diferente sobre o planeta em que vivo não dá tomara que meus tataranetos não sejam ratos e em 3050 não venham seres de outros planetas extra-solares procurar por vestígios de vida aqui neste imenso
areal cheio de ruínas soterradas

ops Para poupar tinta assumo minha condição antiga e encerro um texto que me arrisco a digitar enquanto 2050 não chega no
Planeta Terra.
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O ritual sagrado de Alfa
Alair Alves de Carvalho*

Corre o ano de 2050. Alfa, de 26 anos, é acordada por uma
projeção do amanhecer no teto, acompanhada de música, canto de
pássaros e uma voz suave que fica dizendo a hora e os minutos.
– Ai, que preguiça! – ela exclama, citando sem querer um
personagem literário do século anterior.
Enquanto as calçadas rolantes a levam para o novo trabalho,
não olha os movimentados anúncios transmitidos em enormes telas
nas fachadas dos prédios.
Na firma, é recebida por funcionários subalternos que simplesmente a conduzem a uma sala escura, para que faça uma visita virtual às instalações, enquanto ouve explicações gravadas. Na hora
do almoço, no refeitório, é das poucas que mantêm desligada a
minitevê, fina como um cartão, que está à sua frente. À tarde, Alfa
é levada a passar horas diante de uma tela de computador, acompanhando, passo a passo, as instruções sobre sua nova colocação
como web designer e também aprendendo as possibilidades do computador de última geração que ela usará.
De noite, em casa, enquanto janta, assiste ao noticiário no
enorme aparelho de tevê, cuja tela tem a capacidade de se dividir
em até seis partes, cada uma exibindo um programa diferente. Ela

* Natural de Minas, mora no Rio. Formada em Letras pela UFRJ, estudou Literatura
Comparada na Universidade de Vanderbilt (Estados Unidos). Professora aposentada da rede estadual de ensino. Autora de vários livros infantis, recebeu o Prêmio
Nestlé de Literatura e o Henriqueta Lisboa.
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não gosta do “monstrengo” – como intimamente o chama – mas
ganhou-o dos pais e não quis fazer desfeita.
Antes de dormir, Alfa escapa desse mundo high-tech ao praticar um ritual então considerado ultrapassado. Abre a estante herdada do avô, deixa a porta aberta, deleita-se com a visão daquele
paraíso – vários volumes igualados pela encadernação vermelha,
mas de conteúdos extremamente variados, capazes de exercitar o
juízo crítico das pessoas, tornando-as armas poderosas contra o establishment.
Pega um livro, tenta adivinhar-lhe o conteúdo pelo título. Folheia-o para examinar a extensão da história, o tipo das letras. Sente
a textura do papel e o cheiro daquele objeto, que considera meio
sagrado, e começa a ler. Com deliciosa avidez, penetra num universo que não lhe é apresentado pronto, que necessita da imaginação
para existir. Sabe que sua leitura será diferente da de outra pessoa,
pois, mesmo naquele mundo homogeneizado, cada leitor inclui no
texto suas próprias vivências, sua interpretação.
A leitura a faz experimentar diversas emoções ausentes em
sua vida, aumenta o seu conhecimento de si mesma, das outras pessoas e do mundo, estimula-a a perceber intenções ocultas, a ler nas
entrelinhas da vida.
Alfa continua até que as pálpebras lhe pesam e a obrigam a
fechar o livro e a desligar a luz dicróica. Mas raios de luar conseguem penetrar por entre as lâminas que vedam a janela e incidem
sobre os volumes encadernados, cujas letras douradas brilham, revelando para a escuridão do quarto a herança preciosa: Machado
de Assis, Guimarães Rosa, Mário de Andrade, Camões, Cervantes,
Shakespeare, Molière, Dostoievsky, Kafka...
E Alfa sonha que está com os colegas de trabalho que não
ligaram a tevê na hora do almoço, discutindo animadamente, segurando livros, objetos postos fora de moda num mundo audiovisual,
automatizado e previsível. Imagina-se presidindo um clube de leitura
na nova firma – uma resistência ao descartável, ao impessoal, às
soluções prontas. E se vê vestida de Carlitos, na cena famosa em
que ele pega, sem querer, uma bandeira e acaba seguido por uma
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multidão. Mesmo dormindo, vêm à mente de Alfa os versos de João
Cabral de Melo Neto: “um galo sozinho não tece uma manhã: / ele
precisará sempre de outros galos”. “Amanhã, amanhã, amanhã /
vai, a pequenos passos, dia a dia”... Shakespeare arremata-lhe sonho de trazer os homens de volta para a sua humanidade perdida.
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Arquitetura da destruição
Jorge Lopes dos Santos*

Piados, uivos, cânticos dos nativos pintados em multicores e
uma sinfonia da passarada anunciavam a chegada ao litoral brasileiro dos primeiros autodenominados conquistadores. Diziam não
imaginar que houvesse dono nesta terra e que, naquela data, estivessem iniciando um complexo processo de transformação no dia-a-dia
daqueles aborígenes. Estes, inicialmente, armaram-se de tapaces e
bordunas para a defesa, todavia, depois que identificaram ser um
povo não-inimigo que surgia lá longe no ponto de interseção entre
o azul do céu e o verde do mar, os silvícolas desfizeram o esquema
de guerra e ornaram-se com suas melhores indumentárias para a
recepção aos visitantes num estilo “sejam bem-vindos”.
Espantos, risos, murmúrios, sustos, desconfianças e curiosidades assinalavam comportamentos recíprocos. Dois mundos ali se
encontravam com interesses distintos. Começava pelo lado colonizador o desrespeito ao indígena com a escravidão, a perseguição, a
violação da família e da mulher indígena. Segundo o europeu, era
preciso explorar o ouro e a prata e derrubar as árvores. Tem início
o conflito entre o povo da selva e aquela gente colonizadora. No
Brasil, oficializa-se a falta de respeito às questões do índio e, conseqüentemente, à natureza.
Desde o avanço do capitalismo, a partir das Grandes Navegações, e principalmente depois da Revolução Industrial, a natureza
passou a ser olhada como uma fonte de recursos econômicos a ser
explorada por variados instrumentos criados pela ciência e pela tecnologia. Assim, o ambiente foi subjugado a uma interrupta devasta* Mora em São Gonçalo (RJ). Doutor em Ciência da Literatura pela UFRJ. Professor da
rede municipal de Maricá e da rede estadual do Rio de Janeiro.
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ção, colocando em risco o equilíbrio do planeta e afetando a vida
de toda a humanidade.
Não há dúvida de que a transformação do âmago humano
e da comunidade encontra-se inteiramente presa à transformação
da Terra. A relação entre a criatura e o Criador, tal qual dos seres
humanos entre si, requer equilíbrio com a natureza. A maneira como
tratamos uns aos outros, como acatamos o ar que respiramos, a
água que sorvemos e o alimento que ingerimos se reflete em nossa
conexão com o planeta. Desse modo, nossa proteção do ambiente
natural manifesta a medida da veracidade do nosso compromisso,
nossa preocupação, nossa veneração, nossa súplica e nossa fé.
“Sempre que reduzimos a religião a preocupações pessoais”,
diz-nos Bartolomeu I, “negligenciamos a capacidade e a missão humana de implorar a Deus e invocar o Espírito divino pela renovação
de todo o cosmos.”* É notório que o cosmos é o terreno da transformação. Não há por que nos emitirmos em aquinhoar os recursos da
Terra. Por conseguinte, a consciência ecológica descende da contigüidade entre criatura e Criador e exige uma mudança de costumes
e características de vida que emana do âmago de cada indivíduo e
da sociedade.
Somente no final do século XX, com o agravo dos problemas
do meio ambiente, a sociedade se mobilizou para sustar os resultados maléficos das atividades econômicas predatórias e poluentes.
Aumentaram-se os grupos ecológicos, e a pressão social originou a
aprovação de leis de proteção ao ambiente. Ainda que tais leis regulamentem a emissão de elementos poluentes pelas indústrias, atribuindo responsabilidades em caso de acidentes ecológicos, como
derrame de óleo no mar, e estabeleçam punições aos infratores, ouve-se o clamor da Terra em agonia... Chora a maior floresta tropical
do planeta... Os pássaros censurados emudecem... Os rios chorosos
deságuam nos também sofridos oceanos... Baleias e golfinhos já não
* Sua Santidade Bartolomeu I, Patriarca Ecumênico de Constantinopla (hoje Istambul,
Turquia) e um dos primazes da Igreja Cristã Ortodoxa, em visita à Amazônia, durante homenagem dirigida a ele, na qual recebeu o título de Doutor Honoris Causa,
da Universidade do Estado do Amazonas. Julho, 2006. Diálogo – Revista de Ensino
Religioso, n. 44, Outubro/2006.
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bailam entusiasmados como outrora... A atmosfera respira doente
asfixiada pelo efeito estufa... Ah, Amazônia – paraíso encantado
da biodiversidade – os que querem viver, a saúdam... matando-a!
Ah, cenário histórico de lendas, aventuras e rebeliões que burlaram
a saga dos nativos! Ah, Hiléia Amazônica, vítima da insensibilidade
humana que desconhece sua responsabilidade pela ampla quantidade de oxigênio do planeta graças à fotossíntese que robora os
recursos naturais das espécies! Quão seria eficaz se o homem se
espelhasse no respeito, na lição de convivência que pode apreender
do poético encontro do rio Negro e do Solimões! Ah, só assim despertamos e, com sentimento profundo, vivenciaríamos a bela canção
que nos diz que na “...terra mais garrida/(...)/Nossos bosques têm
mais vida!”... Viva a Amazônia viva!
Não há tempo a perder. Haveremos de assumir o compromisso de alertar cada cidadão para o risco de aniquilamento do planeta Terra e para a necessidade de preservação do meio ambiente.
Infelizmente, os insensíveis infernizam a Terra promovendo corridas
armamentistas e investindo em arsenais atômicos. Esquecem-se de
que, quando o homem chegou à superfície da Lua e apontou ao
mundo uma imagem captada do céu da nossa Planície Amazônica e
do Pantanal Mato-grossense, ecossistemas únicos em todo o sistema
solar, ele cobrava de toda a humanidade respeito e responsabilidade diante dessa maravilha cósmica.
Precisamos salvar o planeta Terra! Basta de exploração predatória, de políticas públicas fracassadas, de garimpo desenfreado, de
tráfico e massacre de animais, de estradas inacabadas e de veredas
sem saídas!... Não se pode admitir a civilização ser transformada
em “lixeira humana” em nome do progresso.
Que cada um faça sua parte bem-feita, evitando-se, assim,
que comunguemos o sentido delineado pela canção “Epitáfio” (Titãs), que nos alerta: “Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter
visto o sol nascer!“.
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Bantu
Jean César Fogaça Pereira*

Acabo de acoplar um chip com célula fotocromática na retina
do olho direito de uma senhora que é bordadeira, daqui a uns trinta
dias ela deve voltar a enxergar. Ao mesmo tempo, sinto-me orgulhoso e pesaroso; bem dizia meu pai, que largou a terra fria para
morar na praia das Flechas, ”naquele tempo eu operava catarata e
voltava pra casa sozinho...”, tecnologia dos anos 2010, ultrapassada, portanto; trunfo heróico, diálogo com Deus, pensava fazer a
sua parte, embora em casa me sentisse uma lavadeira, cansado já
de me sentir herói de hospital público, tinha apenas um maldito dia
de folga na semana, neste dia cantarolava como se fora um negro
Bantu a varrer, lavar, passar, dobrar, estender, recolher e limpar,
tudo enfim; me sentia o nhonhô de 1810, dois séculos e meio atrás,
quando era o cirurgião e, tempo contíguo, o negrinho Tião, negro
de venta larga, dentes claros e sorrisos com covinhas, a fazer os
serviços mais espúrios que se necessitassem... eu ídolo, eu escravo!
Me enclausurava na pesquisa com célula fotomagnética pela manhã,
Bantu no dia de folga.
Eis que bem se passou a metade de um século, meu pai já com
os poucos cabelos brancos que ainda lhe restam, saudoso ainda da
geada da terra fria, cantarolava suas velhas cantigas, e eu, diante
dos mesmos dilemas de outrora. Vida de homem bom do Brasil, vida
de candango!

* Natural de Palmares do Sul (RS), mora em Niterói. Cursa pós-graduação em Oftalmologia na UFF.
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Carta a minha neta adulta
(conversa de mulher para mulher)
Neida Rocha Wobeto*

Minha querida neta:
Hoje, em 2050, já és adulta e imagino que devas ter perto
de 40 anos.
Não sei se foste mãe, mas quem sabe já és avó.
Escrevi esta carta em meados de 2008 e hoje estou com 54
anos bem vividos.
Como acredito em reencarnação, posso estar próxima a ti e
quem sabe ser tua neta.
Gostaria muito de te mostrar o mundo de minha época.
Gostaria de poder espiar a tua época.
Espero que algumas coisas tenham mudado nestes quase 50
anos.
Com relação aos relacionamentos, espero que as pessoas não
precisem mais de contratos para formar família e que se unam por
amor e acima de tudo: se respeitem.
Espero que os filhos nasçam como resultado do Amor Verdadeiro e que criar os filhos seja uma atividade prazerosa compartilhada pelo casal.
Espero também que as pessoas tenham aprendido o
“autotudo”: autoconhecimento, autoperdão e tenham aprendido al-

* Natural de Canoas (RS), foi vice-presidente do Conselho Municipal de Cultura de
Blumenau (2007). É formada em Letras, com pós-graduação em Língua Portuguesa.
Autora premiada, publicou vários livros e participou de antologias de contos, crônicas e poemas.
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guma coisa com os livros de auto-ajuda que se tornaram febre mundial.
Espero que não existam mais tantas doenças e que as pessoas
tenham “se trabalhado” para não sintomatizá-las, pois os males físicos são resultado de problemas emocionais e, em razão disso, não
haja mais hospitais, e estes tenham sido transformados em casas de
repouso para as pessoas idosas.
E ainda que os velhos sejam respeitados por sua vivência e
sabedoria.
Espero que a violência tenha diminuído, pois é muito triste ver
o homem matando seu igual e ainda se denominar: Ser Racional.
Espero que as guerras tenham acabado e que o ser humano
tenha aprendido a conviver em paz com seus semelhantes.
Espero que as armas sejam peças de museu, somente para
lembrar à humanidade o barbarismo dos antepassados.
Espero que a natureza tenha sido deixada em paz, pois o
homem, em sua ganância, a estava destruindo e que tenha se conscientizado, pois surgiram muitos grupos preocupados em preservar
o meio ambiente.
Gostaria muito que em cada bairro de cada cidade houvesse
uma praça onde as pessoas pudessem aproveitar seu tempo para fazer meditações, ler ou apenas para repousar, apreciando as belezas
naturais que devem ter sido preservadas.
Espero que o voto não seja obrigatório e que os políticos sejam escolhidos apenas para gerenciar as belezas naturais.
Espero que o capitalismo tenha sido derrubado e que as pessoas voltem a fazer escambo trocando serviços por serviços e bens
por bens.
Espero que cada pessoa tenha direito a viver dignamente com
alimento e moradia e que o ócio criativo seja a tônica da vida e que
o trabalho seja apenas uma diversão.
Espero também que tenham encontrado outra forma de movimentar os veículos, pois os combustíveis existentes – gasolina, álcool
e gás natural – estão poluindo muito a atmosfera. Sem contar as
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guerras que surgiram em função do dinheiro negro (petróleo), que
tornou algumas nações ricas da noite para o dia.
Imagino o céu no ano 2050.
Imagino que a Lua tenha sido deixada em paz e que a ciência
tente explicar mais o interior da humanidade e que não gastem rios
de dinheiro tentando entender o exterior da alma humana.
Imagino também que a Lua e o Sol convivam em harmonia
assim como o Homem e a Mulher e que tenha sido eliminada a competição entre os sexos e que ambos tenham se conscientizado de que
um é complemento do outro e não inimigos ou concorrentes.
Espero que não haja mais cadeias e que a Terra tenha se tornado a tão sonhada Aldeia Global.
A educação também deve ter mudado e os alunos, agora com
seus notebooks, nem precisem mais ir à escola, e participam das
aulas em casa, pois, talvez com os recursos da tecnologia, a vida
deve estar mais facilitada e, conseqüentemente, as pessoas têm mais
qualidade de vida.
Espero que em 2050 as pessoas tenham se tornado realmente
SERES humanos porque em 2008 éramos projetos de humanos. Éramos DEVIR HUMANO, ou seja, “tornar a ser”.
Espero finalmente que a Humanidade como um todo tenha se
tornado mais espiritualizada e que tenha havido uma união entre
todas as religiões e que as pessoas tenham se conscientizado de que
SOMOS TODOS UM.
Para concluir, minha querida, espero de todo o coração que
busques teu interior e que sejas feliz.
Um beijo muito carinhoso em teu coração,
de tua avó:
UMA ESCRITORA EM SUA ÉPOCA OU FORA DE ÉPOCA.
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É mesmo tão diferente?
Márcia Rosário de Carvalho*

Você pretende participar da festa neste ano? Eu consegui, de
última hora, duas fantasias da ala “Nó em pingo d‘água”. Eram as
últimas, foi uma sorte mesmo. Fiquei feliz com a reverência prestada
aos antepassados, relembrando a economia que fizeram, antes de
inventarem o reciclador de água. Nem imagino como conseguiam
viver sem isso dentro de casa. Eu queria mesmo desfilar com os “Vegetarianos & Orgânicos”, mas essa ala limita o número de vagas
para cada país. Nem posso reclamar, afinal, a regra da festa é –
cabe todo o mundo – e, como todos não cabem ao mesmo tempo no
mesmo lugar, ficarei de fora. Uma lástima, pois é nessa ala que acontece a maior concentração de filés, ou melhor, de gente bonita. Uau!
Imagine se ouvem a metáfora com um pedaço de carne bovina? É
capaz de me deixarem a grãos e água durante todo o desfile.
Dizem que pela primeira vez virão os moradores de outros
planetas. Eu não acredito, não. Há anos a comissão organizadora
diz que eles vêm. Em 2048, houve até um mal-estar com os seres
humanos da América do Sul. Lembra? Sentiram-se desprestigiados
porque, no momento em que passavam, outras nações começaram
a olhar para o alto, apontando para o céu, cada um falando no seu
idioma nativo, e a platéia dispensou-se. Quem salvou a pátria foram
as mulheres palestinas. Sabia? Elas entraram depois dos sul-americanos e durante a sua apresentação criaram uma inédita paradinha,
uma façanha histórica, para homenagearem os países da América
do Sul, foi emocionante.

* Mora no Rio. Formada em Letras (UNESA), com especialização em Literatura e Cultura Africana de Língua Portuguesa (UFF) e Docência em Ensino Superior (UCAM).
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Então, irá ou não participar da festa? Há muito para brindarmos: trinta anos da erradicação mundial da fome; a ética na gestão
pública completa dez anos de ininterrupta prática entre os líderes
de todos os continentes; neste ano teremos a participação do último
território que faltava reconhecer legalmente o casamento entre pes
soas do mesmo sexo e por isso será o primeiro país no desfile. Vamos
comemorar o sucesso da escola mundial, com a novíssima sede no
Timor Leste, afinal é um projeto inteligente e que deu certo no mundo
inteiro, não acha? Será um dos desfiles mais incríveis de todos os
tempos.
Após a passagem da nossa ala, entrará “O grupo que não
se cala”, e eles, como sempre, vão reivindicar. Não sei qual será
a bomba que explodirá. Lembra o que houve ano passado? Eles
denunciaram o tempo de espera para o atendimento em hospitais
de algumas regiões. Foi um rebuliço mundial, pois os países vizinhos começaram a disponibilizar transportes, leitos, profissionais
de saúde para ajudar os governos publicamente sinalizados e, é
claro, houve um corre-corre para diminuírem o tempo de espera e
reverterem o terrível inconveniente. Quando o locutor anuncia para
o mundo “O grupo que não se cala”, poucas são as nações que
estufam o peito dizendo-se irrepreensíveis. No entanto, há críticas
que deixam seus governos tão envergonhados, que chegam a chorar. Não faz muito tempo denunciaram que as crianças européias
não estavam envolvidas em projetos infantis de outros continentes.
Até eu senti constrangimento por eles. Os governantes ficaram no
final do desfile tentando explicar que não era exclusão, tampouco
intolerância e, mais que depressa, colocaram em prática a missão
Crianças da Terra. Embora a festa seja para comemorar as vitórias
da humanidade e nos integrarmos com outros irmãos, ao entrarem os
questionadores, os incansáveis na tarefa de fiscalizar, é sempre um
momento de grande expectativa. “O grupo que não se cala” foi criado por um membro deficiente visual. Dizem que antigamente o chão
não tinha os relevos imprescindíveis para a locomoção deles e nem
sempre havia cardápios em Braile nos restaurantes. Foi por isso que
os deficientes se uniram e passaram a fiscalizar as irregularidades.
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Na festa, os problemas deixam de ser de um grupo e passam a ser
nossos. Às vezes é preciso uma repreensão pública para as coisas
funcionarem, concorda?
Diga-me, vai participar? Depois do desfile haverá uma grande
ceia. Ano passado comi muito doce árabe e mal consegui provar as
comidas cabo-verdianas. Neste ano juro que comerei menos! Sentarei ao lado do povo orgânico para puxar conversa com as beldades
do mundo inteiro. Percebeu como independe da nacionalidade, da
cor da pele, do tipo de olhos ou cabelos, pois todos os integrantes
são suculentos, vitaminados e nutritivos.
Dizem que irá chover, por isso não vou de bicicleta. Há um
triciclo com cobertura que pode vir nos buscar em casa. Irei me arrumar no próprio estádio e na volta você pode dormir na minha casa.
O que acha? Irá ou não? Está me ouvindo? A imagem está turva.
Refaça o contato! Houve interferência! Está aí?
A tecnologia de 2050 não anda nada bem.
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(Im) previsão
Daline Rodrigues Geber*

Corra, tempo! Corra! Voe rápido e me leve, folha leve, como
um flash para que eu veja, sinta, passeie pelo futuro, mas tão veloz
retorne a medo de me deixar por lá sem rumo, sem pátria, vagando
muda com pensamentos arcaicos e saudades do antes. Diz o calendário: sexta-feira, 29 de agosto de 2008. Penúltimo dia para pensar no que escrever sobre um planeta que desconheço, a Terra que
será ou não, daqui a 42 anos: 2050. O tempo é o único imutável
e constante que sei, não mudará, continuará correndo indiferente a
meus pedidos tolos, imperativos. No entanto, a curiosidade de hoje
me impõe esforço taurino, forte e persistente. Ajude-me, tempo, meu
tempo interno, meus olhos futuros acesos no escuro, ajude-me!
Um feixe de luz se expande e vejo: estamos velhos, minha
geração. É difícil aceitar essa realidade, por isso há algo muito embaçado nessa visão. Esses seres frágeis, modificados, resistindo a
dores inexplicáveis e recorrentes, nós. Rejeitamos essa face em que
a vida, cabelos brancos, parece diluir de tão gasta. A morte sem capas ou disfarces senta-se ao lado e ri misteriosa, não parece ser um
ponto final, cala-se reticente. Nossos pais mortos, nossos filhos já na
faculdade, os netos com a mesma inocência que tínhamos: “parece
que foi ontem”.
O gado no campo, no campo-cidade, rumina no pasto alheio
e sem desconfiar que sua vida é prioridade. Outros animais foram
banidos por ganância e crueldade, ocupam algumas páginas da
Internet para saciar curiosidades: “Que interessante, estranho, medonho!!!”, eu penso o mesmo, às vezes, sobre a humanidade.
* Mora em Maricá (Rio). Com pós-graduação em Leitura e Produção Textual (Universidade Estácio de Sá), cursa licenciatura em Português/Espanhol na UFF.
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A retina se turva e nega destruições irreversíveis por crença
e investimento neste mundo de agora. O lixo no chão, as árvores
cortadas, o excesso despreocupado são movimentos que desprezam
as ações e os seus efeitos. E eu me nego a ver um mundo feio com
crianças tristes dizendo que a culpa desesperada é nossa, de um
corpo chamado homem, inteligência paradoxal, predador do mesmo
amor que engendra, das mesmas práticas, cujos objetivos são respeito à vida e ao semelhante.
As ruas, nossas indústrias? Reservo algum medo do amanhã.
Reze, ora, sonha essa criança que me habita. Quero abraçar
aquele nosso amigo, ensinar algo de bom ao vizinho, à mãe que
está perto, ao sobrinho rebelde, a gente que caminha e caminha e
caminha sem se perguntar “para onde?”. Nós marchamos: Josés,
Marias, pedreiros ou presidentes. Todos somos pais de um futuro que
será, ou não.
Mas o futuro será. Nossas crianças sorriem, acenando como
quem diz “Levante!”. Tolice rejeitar esse afeto. Inútil apenas ser culto
e falar bonito. É preciso sorrir, tocar, ser quente, amigo, inimigo,
gente. É preciso olhar para o céu e ver pássaros e estrelas, sentir a
chuva bater na pele, olhar nos olhos de um animal ferido, respirar
e cuidar deste ar que adentra no pulmão, esta água que circula
nas veias sangüíneas. É preciso delicadeza, gentileza, carinho no
sexo, na vida. Quando acompanhadas de respeito, as ações e os
sentimentos mais incomuns tendem a ser, no mínimo, respeitados. E
assim, meu coração, que de respeito e amizade se toma, crê que o
homem de hoje levantará e fará de 2050 algo bem melhor do que,
confusa, previ até aqui.

89

Crônica

Já houve vida inteligente
no planeta Terra
Raimundo Nonato Albuquerque Silveira*

“É possível que exista vida inteligente fora da Terra. É possível também que não exista. Mas ambas as circunstâncias me
deixam fascinado.” Carl Sagan

Num sobrevôo de helicóptero, mal se percebem vestígios do
Amazonas. O rio-mar evaporou: virou riacho. Paris está em chamas.
Não! Não se trata de uma guerra. São incêndios espontâneos provocados por altas temperaturas. Ao largo da costa, parte do Rio de
Janeiro ainda pode ser avistada. Mas, do Corcovado, só o Cristo
Redentor aparece. As Ilhas Gregas sumiram. O que restou da Grécia
lembra a Lua: a superfície é tão esburacada quanto um queijo suíço.
Suíça foi o nome de um diminuto país, há muito desaparecido sob os
Alpes. No aeroporto de Viena, um lugar na ponte aérea entre a Europa e a América do Sul é disputadíssimo. No hemisfério ocidental –
excetuando algumas capitais andinas –, o Planalto Central do Brasil,
a Chapada Diamantina e demais porções, antes não litorâneas, do
Nordeste brasileiro são alguns dos raros lugares habitáveis.
Inverossímil ficção científica? Nem tanto. Se quem escreve este
texto fosse um especialista – não é o caso –, num trabalho desta
dimensão, talvez nem ousasse sequer listar as conseqüências, na
* Mora em Fortaleza. Médico, foi membro do conselho editorial da revista Femina,
onde publicou artigos científicos.
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hipótese de as atuais condições ambientais do planeta não pararem
de progredir. Tendo em vista os resultados pejorativos comprovados
diante de eventuais desequilíbrios mínimos de determinados ecossistemas, qualquer pessoa com noções elementares de Ecologia é
capaz de deduzir: Tudo é possível. Nada é absolutamente previsível.
Um acidente “banal”, felizmente reversível, aconteceu na Austrália.
No século XIX, duas dúzias de coelhos foram exportadas para lá.
Alimentação farta e ausência de predadores levaram os 24 bichinhos a se multiplicarem tanto, a ponto de quase arrasar a economia
australiana.
Apenas uma reflexão. Cientistas dignos de credibilidade afirmam: há supinas evidências de que os dinossauros foram extintos em
conseqüência de um acidente cósmico. De proporções apocalípticas,
é verdade, mas um único acidente. Isto significa que, se o Homo sapiens coexistisse com os lagartões, teria sido varrido junto com eles
da superfície do planeta. É impossível conceber os reais efeitos da
catástrofe. Mas não será tão absurdo compará-los especulativamente
com o resultado cumulativo – em proporções exponenciais – da desarmonia ecológica agora vigente.
Entretanto, há dados concretos que corroboram a teoria: extinção definitiva de espécies contemporâneas vitimadas pela instabilidade ambiental. Só no século XX, foram-se inúmeras. Cito, a título
de ilustração, apenas um anfíbio, um mamífero, uma ave e um réptil,
por terem sido nossos presumíveis “parentes” evolutivos. Respectivamente, a rã-pintada-da-Palestina, o bisão-caucasiano, a ararinhaazul e a jibóia-da-ilha-Round. Haveria razões para otimismo levandose em conta a nossa “juventude” darwiniana? A resposta é mais do
que negativa: é inversa. De fato, do ponto de vista evolutivo, quanto
mais jovem uma espécie, menos resistente ela é às adversidades do
meio ambiente. O citado Carl Sagan elaborou um engenhoso mapa
do tempo onde comprimiu em um ano os supostos 15 bilhões de
existência do Universo. Então, a grande explosão – o bigue-bangue
– “aconteceu” em 1o de janeiro. A formação da Terra, por volta de
julho. Os seres unicelulares surgiram em outubro. Os primatas, em
torno de 4 de dezembro. Os hominídeos, no Natal. Na manhã de
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31 de janeiro, os nossos primeiros ancestrais. E nós, os “homens sábios”, só quando faltavam dez minutos para outra explosão – desta
vez, a dos fogos de artifício do réveillon. Somos, portanto, os bebês
frágeis dessa história. Nossos organismos ainda ensaiam os primeiros passos na seleção natural.
Sob a perspectiva do ecossistema global, o problema é alarmante. O chamado efeito estufa é só uma fração dele. Poluição dos
rios e dos mares, desertificação, poluição do ar, erosões e poluição
do solo, extinção de espécies, radioatividade são outras. As causas
são inúmeras e de dificílima erradicação. Nem vale a pena a quem
escreve adentrar este labirinto, sem correr o risco de se perder. A
única certeza é a de que algo tem de ser feito. Cabe à população
não só reivindicar e exigir intervenções dos governos, mas agir também enquanto indivíduos. Algumas organizações governamentais e
não-governamentais estão habilitadas a prestar informações acerca
de como proceder. Convém consultá-las.
A epígrafe, tomada de empréstimo ao saudoso Carl Sagan,
mostra que, embora tendo sido ele um excelente astrônomo, foi péssimo poeta. A possibilidade da existência de vida inteligente somente
na Terra não é nada fascinante. Pelo contrário: soa como o anúncio
do fim. Com efeito, se ela não existir em outros pontos do espaço
sideral, e os humanos não agirem com rapidez e eficiência em busca
da própria sobrevivência aqui mesmo, seres vivos inteligentes estarão ameaçados de extinção universal. Catastrofismo inconseqüente?
Antes fosse.
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Mutação
Sarah de Oliveira Passarella*

Com os olhos de lince contemplo o planeta desfalecer e o berço do povo submergir em tons menores vaticinando noite estrelada.
Pouco a pouco, a perder de vista no centro de Gaia com nome forte
de terra, milhares de pás luminosas se inflamam feito mãos estendidas
reverenciando a majestade mata verde exalando oxigênio. Profusas,
asas vagalumeam revelando o correr dos dias e todo o anoitecer da
urbe terrena em inesperadas nuanças de cores. Encimando o ponto
mais alto, arraigado no cimo da montanha, acompanho o vai-e-vem
das pessoas, desatino incontido do trânsito aloucado, ouço o rumor
das buzinas, tropel de passos apressados de passantes que resistem
e seguem pulsando em incansáveis ciclos de mutação.
Alimento, pois as mudanças, a modernidade, o progresso, o
metamorfosear, incessante trajetória dos habitantes deste planeta Terra. É por isso que amo a vida!
Vez por outra, daqui das alturas, compartilho de celebração
e regozijos, em outras, clamores, protesto e até guerra. É o povo em
busca de dias melhores, de qualidade de vida.
Orgulho-me do céu de anil, do solo fértil e dos galhos verdes
a tremular na brisa fresca. Nesses álacres momentos, meu coração
inflama-se e deflagra em entusiasmo...
Mas... ah! caminho aqui, fadado a permanecer só, em meu
mutismo inerte, tendo por companhia a presença ausente dos iguais
a mim, desacreditando na eternidade.. Ah... O sonho da liberdade!
A alforria merecida por todos, conquistada por poucos. Nada resta
* Mora em Campinas. Diretora do departamento de literatura da biblioteca Adir
Gigliotti, é poeta, contista e cronista premiada em vários concursos. Autora de
Peregrina do uni-versos e Tecendo amanhãs.
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senão esperar por um futuro promissor, um planeta, algumas décadas à frente...
Busco aguçar as vistas, ver lá na frente, mas não me é permitido saber. Procuro impetrar na memória momentos já vividos, que
serão alicerces para multifacetadas mudanças. Ademais, muito me
honra ter semeado outros seres, as letras para os que não tinham a
luz do saber, o conhecimento nos livros de sábios escritores e acompanhar a incansável luta dos pesquisadores, somando ao sonho de
todos nós em saber que existirá um planeta Terra, melhor para os
nossos descendentes.
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No dia dos meus 90 anos
Athos Ronaldo Miralha da Cunha*

No ano de meus noventa anos, quis me dar de presente uma
noite de amor louco com uma adolescente virgem.
Seria inadmissível não começar esta crônica com a instigante
primeira frase do livro Memória de minhas putas tristes de escritor colombiano Gabriel Garcia Marques. Uma frase sintomática que ilustra
com grandeza literária esse primeiro parágrafo.
Em outubro de 2050, eu farei noventa anos.
Tenho algumas dúvidas se no dia dos meus noventa anos eu
vá desejar um louco amor com uma adolescente virgem ou, simplesmente, folhar, modorramente, um jornal de páginas amareladas de
um passado infinito. No dia dos meus noventa anos, quero estar
lúcido para sentir presente todos os momentos de minha jornada. Tomarei uma xícara de chá-verde e comerei alguns biscoitos integrais.
Caminharei por uma estreita ruela como se fosse buscar novas notas
para velhas melodias. Pela tarde, tomarei quarenta gotas de própolis
misturados em um copo de água. Incrivelmente, o preço desse copo
de água será equivalente ao custo de uma garrafa da cerveja Patrícia em Rivera nos dias atuais.
No dia dos meus noventa anos, quero ter uma bengala com
cabo de prata e alpargatas feitas sob encomenda. Quero usar um
chapéu palha e um lenço ao pescoço, que deverá ser, necessariamente, vermelho. Quero ser ranzinza na minha solidão e alegre e
bonachão quando estiver com meus amigos. Terei apenas uma única

* Natural de Santiago, mora em Santa Maria (RS). Graduado em Engenharia Civil
pela UFSM, é funcionário da Caixa Econômica. Autor premiado, tem contos e crônicas publicados em várias antologias.
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atividade, reler meus livros favoritos e escrever as minhas memórias.
Memórias tristes e alegres, enfim, todas as minhas memórias.
Sestearei em uma cadeira de balanço e nesse vai e vem da
cadeira planejarei um futuro com fortes emoções, passeios e algum esporte radical: uma partida de xadrez ou uma canastra em
algum obscuro boteco.
Após longas caminhadas, deitarei sobre um banco num parque com iluminação artificial e uma cobertura que me protegerá das
radiações. Sonharei com os anos em que o mundo despertou para
a tecnologia da informática, mas, também, para a violência e o
terrorismo. Não quero ter em meu vídeo de imagens, trágicas de
adolescentes em disparada nos seus veículos estrelares. Não quero
pressentir a guerra de raios entre nações nem a miséria dos continentes pobres. No dia dos meus noventa anos, não quero ver o planeta
em chamas por falta de água e por galhos secos em desertos cada
vez mais avassaladores. Não quero sentir a presença de uma bala
perdida nem vassalos assaltantes em arrastões no que restou de nossas praias, avenidas e calçadões.
No dia dos meus noventa anos, estarei pronto para enfrentar
as emoções da virada do ano e a última Copa do Mundo de futebol
no Uruguai. Quero sentir as emoções das derrotas e das vitórias
do Internacional. Quero assistir a um Gre-Nal no Beira-Rio e sentir
que coloradinhos sonham com os olhos brilhantes por vitórias de seu
time. Quero passear pelo Parque da Redenção com minha amada,
com os netos, bisnetos e tataranetos e sentir que o mundo continua
rodando na velocidade de uma bala de canhão.
Quero tomar um cálice de vinho tinto e sentir todos os aromas
das frutas vermelhas e perceber o seu intenso rubi. Ainda quero passear sob as vinhas e sobre plantações de trigo. E saborear o ar úmido das manhãs. Quero molhar meus pés em algum riacho artificial
com águas naturais e sentir o cheiro da grama ou da terra molhada
como se estivesse em algum capão de mato na primavera de 1950.
Quero bailar solitário em minha varanda e sonhar com uma reunião
dançante no distante aniversário de quinze anos de minha filha.
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No dia dos meus noventa anos, eu não verei resquícios de
verde. Receio que não terei um copo de água potável para saciar
a sede. Talvez não me lembre mais de que o céu tenha sido de um
azul intenso. E que em um longínquo horizonte, no passado, havia
um intenso alaranjado para contemplar.
No dia dos meus noventa anos, quero estar lúcido para reler
essa crônica em algum livro sem capa perdido no meio de uma estante de uma inabitada biblioteca pública.
No dia dos meus noventa anos... quero sorrir diante do espelho e afirmar: valeu a pena!
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Planeta Guerra, 2050
Carlos Tavares*

Sei que antes era melhor que agora, talvez porque me envolvesse o véu de Alice, talvez porque uma aura de otimismo me
mantivesse numa eterna infância, um novo Peter? Porém, andando
de Liliput a outros lugares, descobri que a criatura humana não é a
melhor nem a mais bem acabada espécie do planeta; entristeci, de
certo, mas louvei aos deuses; gostava deles quando antropomórficos;
gostava de suas incursões nas guerras; mas, é verdade! Eles eram
parciais. Precisávamos de um único e imparcial Deus, onipotente;
onipresente; onicamente Deus; mas o que fizeram de seu filho ictius?
E o que o Deus fizera quando ouvira a rogativa: “Pai, se é a tua
vontade que eu passe por todo este sofrimento?”... Ele nada fez. O
bumerangue voltou como havia ido: ? uma pergunta. Um inexorável
destino se cumpria. Deus perdoava os..., antes de tudo perdoava o
demônio, porque tentara ictius e não vencera; perdoava os homens,
mas nunca vira juízes tão implacáveis. De lá pra cá não enviou mais
semideuses, apenas eminentes ministros em todos os campos da cultura mundana.
Antigamente, isso bem antigamente, era fácil dizer “a vida
é bela!”; quando o homem pisou a lua, achou-se o máxime: era a
humana criatura em conexões interplanetárias; quando Édson deu à
luz a lâmpada; quando se pôde dar alô a longas distâncias; quando, enfim, veio a lume a força da imprensa, pensou-se: “É o homem
em hipercomunicação verbal! É o fim do isolamento da criatura em
qualquer canto!”; mas faltava a tevê, o computador, o celular... para,
juntos, colimarem a mega-apoteose do humano sobre a técnica. E o
* Mora em Campo Grande (RJ). Autor premiado, com textos publicados em várias
antologias.
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humano se sentiu colocado no mais alto pódio a declarar: “somos os
senhores da terra, os senhores da guerra!”
Agora, agorinha mesmo, não mais antigamente, pode-se dizer
como um novo Cândido: “esse é o melhor dos mundos possíveis?”
Sim, se nesse mundo onde os senhores da terra também o são da
guerra, onde a cada bilhões em tecnologia que se superpõe, produzem-se trilhões em misérias, novas e velhas doenças, desemprego,
arrocho, inflação, desequilíbrio de vastas ordens, destruição absoluta, equívoca e conscientemente do planeta em que habitam, coexistem, complementam-se as mais diversas e estranhas criaturas! Se
nesse mundo, eu dizia, mudarem as regras desse jogo vil e cruel.
Sim?
Não, necessariamente esse não é o melhor dos mundos possíveis! Como aceitar um brinde ao Terceiro Milênio? Como dar “vivas!”
ao século XXI? Necessariamente, aqui em 2008, vê-se que muito do
primarismo arqueológico da escória humana habita ainda a criatura
de hoje; e se ela dá “vivas!”, é ao domínio da técnica; e se ela brinda, é comemorando mais poder junto aos vindouros mil ênios.
Sei que antes era melhor que agora; sei que agora tem coisas
melhores que antes, mas não sei se o humano ser fará que dure esse
eterno antes no pra sempre agora. Não sei se daqui a 42 anos terá
a espécie humana progredido anos-luz em moral, em espírito como
em técnica!?
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Planeta Terra, 2050
Cecília de Souza Fernandez*

Olá, sou Beatriz e tenho apenas 12 anos. Mas já me preocupo com toda a situação em que vive o nosso planeta Terra. Venho
aqui, então, convidar a todos os jovens de minha idade e também os
mais velhos para uma pequena reflexão. Sim, porque não podemos
fugir dos assuntos pelo simples fato de eles nos causarem tristeza ou
trazerem lembranças ruins...
Por falar em lembranças, ontem, ao arrumar o meu armário,
encontrei o meu cartaz sobre a Campanha da Fraternidade de 2007
cujo tema foi “Amazônia”. E encontrei, todo amassado, o meu cartaz
sobre a Campanha da Fraternidade de 2004 cujo tema foi “Água”.
Meu cartaz estava lindo... Eu era bem pequenina, com apenas 8
anos, mas já refletia sobre estas questões, pois estudo desde a classe
de alfabetização num colégio de padres. Mas, de fato, não é fácil
refletir sobre questões como fome, desmatamento, disputa de terras,
dentre outras, pois sentimo-nos distantes dessas realidades. E é sempre mais fácil perceber a responsabilidade dos outros. Como é difícil
reconhecer que também nós somos responsáveis pelos sofrimentos
que acontecem no mundo!
Muitas vezes me faço a seguinte pergunta: como estará o planeta Terra em 2050? Como nos livrarmos das amarras causadas
pela mentalidade individualista e consumista que destrói a vida e
gera a morte? Sim, a morte das pessoas, a morte das florestas, a
morte dos animais, enfim a morte do tão nosso bonito planeta, a
BOLINHA AZUL...

* Mora no Rio. Professora de Matemática da UFF, é doutora pela Kent State University, Ohio. Autora de Introdução às funções de uma variável complexa (2006).
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Em 2050, eu terei 62 anos. Como menina de classe média,
certamente chegarei lá. E muito provavelmente como uma coroa bem
enxuta. Sim, porque hoje em dia temos em nossas mãos muita tecnologia. E a tecnologia digital? Minha bisavó fica perplexa, pois
na época dela não tinha nem rádio, e hoje somos capazes de ver
televisão colorida em alta resolução. E agora, entro na questão sobre
a qual quero que você, junto comigo, reflita. Para que tanta tecnologia, tanta preocupação com pesquisas espaciais, se o que é mais
importante, a VIDA HUMANA, está tão desvalorizado? Sim, a vida
humana nunca valeu tão pouco... E estando desvalorizada a vida
humana, muito mais está sendo desvalorizada a vida de nosso planeta. Por exemplo, aprendi na escola que 70% da superfície de nosso
planeta é coberta de água, se contarmos tanto a água doce dos rios,
lagos e fontes, quanto a água salgada do mar. Aliás, foi por isso que
nosso planeta foi chamado de “Bolinha azul”. De fato, este é o nome
dado a uma famosa fotografia da Terra tirada em 1972 pela tripulação da nave espacial Apollo 17. Mas, o que vemos ao nosso redor?
Aqui no Brasil temos a seca, não é mesmo? Não é ela que nos faz
lembrar tanto o nosso Nordeste? Pagamos a famosa conta da água
para tê-la tratada, capaz de ser consumida. No entanto, corremos o
risco de, num futuro não muito distante, ver a água como uma mercadoria. Há quem diga que é possível até mesmo a guerra entre as
nações por causa da água. Que os que têm dinheiro irão desviar o
curso de rios e lagos, e estocar água para si e seus familiares. Então,
sofrerá o ser humano e sofrerá mais ainda o planeta, pois com esta
atitude muitas espécies de vegetais e animais certamente morrerão.
De fato, a água não pode ser privilégio apenas de quem tem muito
dinheiro ou armas! Ninguém escraviza um bem que é de DEUS!
Sim, mas termos uma atitude concreta de mudança de comportamento é muito difícil. Por isso, precisamos refletir, refletir, refletir... Tocar nessas feridas! Pois quem está livre da ganância? Quem
está realmente livre do egoísmo e da prepotência? Quem, de fato,
respeita e defende o planeta como ele precisa ser respeitado e defendido?

Crônica

101

Nesta reflexão somos, então, convidados, eu e você, a olhar
em volta e descobrir todas as situações de ameaça e destruição da
vida. Somos convidados a tomar firmes atitudes em defesa de nosso
planeta e de nossas próprias vidas. Não quero chegar a 2050, aos
62 anos, sem celulite e toda durinha, mas usando um macacão contra radiação solar, deixando apenas os olhos de fora. Que, aliás,
estarão escondidos por óculos escuros... O que adiantaria?
FIM.
– Terminei, mãe. Terminei o meu trabalho para a escola.
– E aí? Você escreveu sobre aquecimento global, efeito estufa,
falta de qualidade de vida, dentre outras coisas?
– Sim, mãe. Não tem como não escrever sobre todas estas
coisas. Mas o ser humano é muito inteligente... Eu tenho certeza de
que se as pessoas intelectualizadas tivessem boa vontade, a situação
do planeta poderia ser revertida.
– Filha, de boa vontade o inferno está cheio.
– Sim, mãe. Mas, é por isso que meu trabalho tem um tom
forte. Em verdade, é um apelo... Um apelo de esperança.
– Muito bem, filha. Vamos dormir agora? Está ficando tarde.
– Boa-noite, então, mãe.
– Boa-noite, filha.
E boa-noite, sempre, para o nosso planeta, também...
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Porvir
Benito Petraglia*

“Planeta Terra, 2050”. É clara a indução que o tema implica.
Acrescente-se ao tema o prêmio da viagem a Manaus, e pronto, somos verdemente arrastados para o seio da floresta. O termo floresta
empregado, naturalmente, como símbolo das questões ambientais.
Questões que deixaram de ser objeto restrito do ativismo de meia dúzia de militantes ecológicos. Trata-se, de fato, da real sobrevivência
do homem como espécie, em face dos graves problemas decorrentes
do aquecimento global.
“Planeta Terra, 2050”. É fatal o vínculo entre cenário físico e
destino humano. 2050 não é a idade da Terra, como a expressão
parece sugerir. É uma convenção criada pelo homem. É o registro
da presença humana. Pressupor 2050 é admitir que ele estará lá, é
aceitar que o homem é realmente a medida de todas as coisas.
Mas não é esse o futuro que pretendo prefigurar. Como disse,
o tema está apenas insinuado, nada me obriga a enveredar por
ele. Deus me livre, entretanto, de querer negar seriedade aos augúrios que pairam sinistramente sobre o mundo. Creio, porém, que os
avanços da tecnologia propiciarão processos limpos de desenvolvimento.
Avanços da tecnologia – eis aí justamente o tema. Em 2050, a
vida, por certo, continuará. Mas em que condições? Viver mais não
será mera possibilidade. Pesquisas médicas prenunciam que certas
doenças poderão estar por um fio. Tecidos degenerados serão substituídos por tecidos sãos, numa espécie de prótese natural.
Viver mais! Adiar a morte para bem longe! A mistura mágica
dos alquimistas finalmente será realidade. O elixir da vida se mudan* Graduado em Letras pela UFF de onde é também funcionário.
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do em química pura para rejuvenescer e curar os corpos humanos.
Envelhecer não será obrigatório ou inevitável. O envelhecimento, nos
dizem cientistas de Stanford, é uma programação genética. Modificá-la significará tornar-nos tão ou mais longevos quanto ostras ou
baleias. O governo do fim acarretará o domínio do ciclo da existência, pois técnicas de fertilização fora do corpo já são procedimentos
controláveis.
A sociedade que há de vir, no entanto, promete ainda mais. O
telégrafo e o vapor, jovens de 200 anos, são já velharias de museu.
Transportavam mercadorias e idéias no âmbito de um vasto mundo.
Agora, as tecnologias da comunicação o reduziram (ou o ampliaram?) ao coração do desejo. Tudo é muito perto, é muito rápido, é
muito intenso.
E muito será nada daqui a 50 anos, na cidade pós-industrial,
sob a hegemonia da informação. Hoje, o número de dados disponíveis nos portais de busca mais conhecidos orça pela casa do trilhão.
Tudo é acessível – da receita de Yaksoba à biografia de Camões.
É possível, sem muito engano, atinar com formas novas de interação social. Não será preciso estar nos eventos para presenciá-los
ou intervir neles. De um único ponto, poderão ser realizadas as operações mais prosaicas como as mais complexas: brincar, conversar,
estudar, trabalhar, comprar e vender, quem sabe, até amar. Uma tela
será a superfície de separação entre os universos de troca.
Mas a vida não é e nem será assim tão fácil. Formas novas
de relações sociais produzem também formas novas de assimetrias
sociais. A desigualdade entre as pessoas não será mais profunda?
Ou, dito em ordem lógica, o acesso desigual ao conhecimento não
marginalizará para sempre povos inteiros? bárbaros inermes, contra
os quais nenhum muro precisará ser erguido?
E o excesso de informação é algo verdadeiramente útil? O
acúmulo de informações irrisórias talvez embote o raciocínio para
as idéias abstratas, talvez obscureça a lembrança dos eventos relevantes, talvez apague a memória singular, aquela que nos constitui
como sujeitos. A ficção de Funes, o memorioso, se materializará?
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Ainda outros indícios do presente ameaçam a esperança de
um futuro promissor: dependência tecnológica, facilitação dos relacionamentos e virtualização dos objetos ameaçam fundar um novo
tipo de cativeiro, o dos escravos afetivos de seres inexistentes.
E quanto a viver mais? Parece absurdo imaginar que de negativo possa haver nisso. É que todo paraíso esconde uma serpente.
Não virá o tempo da saciedade, em que o tédio imortal de existir
dominará a alma dos viventes? Sobretudo um vivente contraditório
e perplexo como o homem, que põe no existir a anulação da própria existência e cujo prolongamento, assim, importaria em renovar
suas angústias, em multiplicar o número de suas mortes? Passarão as
mesmas luas, os mesmos sentimentos – repetição monótona de tudo
que se provou, de tudo que se esgotou. Será um disparate afirmar
que chega um momento em que é preciso morrer?
Vejo que o texto contém muitas interrogações. Inevitável efeito
de se querer prever o futuro. Mas, afinal, que balanço se pode fazer
quanto ao que chamei de avanços da tecnologia? Certamente será
positivo, se considerarmos a sociedade como um todo. A graça da
crônica, contudo, consiste em tomar o indivíduo, imprimir uma nota
subjetiva a sua matéria.
Imaginemos, então, uma pessoa que tenha perto de 100 anos
em 2050, sem mais parentes ou amigos. Alguém que se tenha educado fora do ambiente da, por assim dizer, cibercultura, um deslocado no mundo da técnica. Alguém solitário, cético, gauche. Um
escritor, por exemplo. Duro, como o José do Drummond, que não
morre, mas que padece de grave doença. Posto diante da opção de
curar-se com algum sofrimento... Não, talvez seja melhor a ficção
para figurar uma situação como essa. Aguardemos a ficção.
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Previsões
Maria Apparecida S. Coquemala*

Falando da importância da discussão de idéias como pré-requisito a um bom trabalho, nosso professor iniciou a aula. Discorreu
sobre o Universo, um gigantesco ser vivo, pulsante, enigmático...
E como tal, nascer, crescer, envelhecer... Talvez morrer. Um belo e
enigmático momento. Mas momento de bilhões de anos. E nele, o
planeta Terra, nossa morada no espaço sideral.
Ele não é um professor comum, é um mestre inspirado que faz
sentir, pensar, transferir... Desperta a curiosidade, provoca polêmicas, propõe temas desafiadores, como o desta manhã, “Planeta Terra, 2050”, que discutimos sob diferentes aspectos, ciência, moda, filosofia, crença... Gravei a aula. Uma lembrança para o ano 2050.
– Comece, Laura, você parece ansiosa. Estamos em 2050
e...
– Tudo barata, professor, só barata. Uma guerra nuclear desintegrou cidades, gente, florestas... Só baratas sobreviveram. Multiplicaram-se aos bilhões, trilhões... Baratas, baratas, baratas...
– Chega, Laura, que nojo...
– Calma, Cíntia. Imagine você mesma em 2050, com ou sem
baratas.
– Professor, quando vejo as lojinhas de produtos chineses de
1,99 se multiplicando feito tiririca, vejo tudo chinês em 2050, carros, aviões, navios, bandeiras, hotéis e motéis, passarinho, bicho,
gente...

* Mora em Itararé (SP). Professora de Língua e Literatura Portuguesa, colunista de O
Guarani. Autora premiada de contos, crônicas e poemas.
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– Gente, Cíntia? Aí também já é demais. Todo mundo chi-

nês?
– Sem estresse, Pedro, vamos dar um tempo à Cíntia. Agora
você em 2050.
– Ok, estamos lá, o bóson de Higgs foi encontrado e já usado
corriqueiramente, até em brincadeira de criança, com os devidos
cuidados. O grande túnel subterrâneo do CERN se transformou em
pista de corrida de bicicleta no verão e abrigo de ratos no inverno.
Nosso Universo está desvendado. Velhos cientistas bocejam nos sofás domésticos, lendo gibis. A história da Física acabou, como diria
Fukuyama. Ou não? Mal teria começado? Afinal, nosso Universo
não passava na origem de minúscula partícula, tudo ali comprimido,
até que aconteceu o Big Bang, o espaço se dilatou e... Cá estamos.
Mas isso, caros colegas, foi o provável começo do nosso Universo,
antes dele pode ter havido outros, não se pode esquecer o grande
Lavoisier, nada se cria etc. Estarei com 60 anos em 2050, jovem e
disposto, doenças não existirão e a morte chutada para as calendas
gregas... Talvez até provando a existência dos infinitos universos paralelos... E um dia, quem sabe, professor, nos encontramos num deles; você aluno, eu professor, redefinidos, mas a mesma massa, você
gorducho como sempre, eu magrelo, elegante... Releve as risadas
dos colegas...
– Professor, não estou entendendo bem, parece coisa de gente
maluca, dá pra explicar?
– Parece maluquice, mas não é, não, Luísa, peça explicações
detalhadas ao professor de Física, você vai gostar. E me descreva o
que vê em 2050.
– Gosto de moda, quero ser estilista. Posso imaginar como as
pessoas se vestem em 2050, todo mundo usando roupas dos mais
variados estilos, muita gente nua também, sem qualquer constrangimento. Nada de fios sintéticos, comprovadamente responsáveis por
um tipo de tumor maligno que muito matou, reduzindo drasticamente
a população terrestre. Derrotada a doença, os povos esqueceram as
guerras, voltaram-se para o lado estético da existência e daí a grande preocupação com a variedade e a beleza da roupa...
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– Tanto assunto sério pra pensar, Luísa, fica difícil imaginar
essa obsessão pela moda...
– Calma, Carlos, é só um aspecto da discussão, diga o que
você pensa.
– Pretendo ser médico, professor, é na medicina que penso em
2050, medicina que vejo transformada em oficina, melhor explicando, vejo laboratórios transformados em local de conserto e reposição
de peças. Peças humanas. Células-tronco serão cultivadas segundo
o gosto e a necessidade dos clientes. Coração, rins, olhos serão
produzidos em série e...
– Até cérebros, Carlos?
– Ora, Thais, você nem esperou o colega concluir... Mas, e
você? O que acha?
– Bem, havia só uma pequenina igreja no meu bairro, a dos
católicos, eu era criancinha, porém lembro bem, via as velhinhas
passando com seus terços, cobertas de véus escuros... Ah, professor,
agora tem cada templo enorme, lotado. Em 2050, todo mundo estará nas igrejas, ateus exterminados, nova Inquisição vai surgir com
muitos nomes, dona do mundo. Ou reza ou...
– Discordo, Thais, a Razão e a Ciência dominarão em 2050,
sem dogmas, respeitada a liberdade de pensar de cada um, como
diz meu avô, um sábio humanista, e eu concordo. Violência, preconceito, a droga, a miséria sob tantas diferentes formas serão os demônios a combater. Haverá mais beleza e justiça. Haverá paz...
– Mas, Fernando, e a razão da existência do Universo e da
nossa presença nele? Nossa ânsia de saber não continuará nos angustiando, como também discute meu avô?
– Devagar, Kátia, exponha o que pensa.
– Sonho ser bióloga, professor, e já penso no Homem de
2050, não como resultante da aleatória combinação dos genes dos
ancestrais e do meio socioeconômico. Penso nele como produto da
Ciência. Vejo cientistas manipulando cérebros, a dissecação átomo
a átomo, chegando-se ao código genético, reprogramando informações, eliminando-se as indesejáveis, inserindo-se outras, desejáveis,
chegando-se a um novo ser humano, voltado para o Bem...
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– Discordo, totalmente, cara colega, penso no Homem dominado pelo Mal em 2050. Extintos casamentos e famílias. Raríssimas
as crianças. Geradas no prazer, mas criadas em provetas até o nascimento. A descendência deixando de interessar, ou interessando
muito pouco, aos humanos. A poluição? Correndo solta... O Planeta
que se vire, já não é problema dos terrestres. O amor? Uma questão
de hormônios. A paixão? Uma doença.
– Argumente, Júlia, o que a incomoda?
– Professor, cresci na roça, onde não havia luz elétrica. À noite, me entretinha observando as estrelas, a Lua. Curiosa, perguntava
sobre aqueles pontos luminosos, por que a Lua não caía... Pais e irmãos davam respostas diferentes. Minha avó, muito religiosa, quase
centenária, explicava do seu jeito que lá em cima era o céu, as luzes
vinham das casinhas dos anjos. Minha irmã, que adorava gatos,
discordava: eram casinhas, sim, mas das almas dos gatinhos mortos,
cheias de ratos, queijo e luzinhas. Outras explicações também não
me convenciam. Até que numa noite escura e estrelada, meu tio me
ensinou sobre tamanho, brilho, distância, nascimento e morte das
estrelas. O que jamais esqueci, tal a emoção e o espanto daquela
noite... Daí o hábito de perscrutar o firmamento, de admirá-lo através
de maravilhosas imagens televisivas. E querer saber sempre mais e
mais sobre ele... Um tesouro da minha infância. Não posso imaginar o Universo se expandindo, se desintegrando, perdendo-se para
sempre; nem se contraindo e regredindo a uma mísera partícula.
Prefiro imaginar que em 2050 o bóson de Higgs não foi encontrado, que a Ciência não deu a última palavra, que o mundo ainda se
encanta com os poéticos mitos da criação, que somos todos, sim, da
mesma poeira das estrelas como disse Sagan, mas filhos dos deuses
também.
Neste momento, terminou a aula. Estávamos emocionados
com as palavras de Júlia. E do mesmo modo, nosso professor. Que
se despediu e se foi, gentil como sempre.
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O quintal da minha casa
Sônia Palmisciano*

Noutro dia, quando olhava o mundo pela janela do meu quarto, lembrei-me de uma poesia de Fernando Pessoa que sempre me
tocou de maneira especial. Como a memória já anda meio traiçoeira
tive de procurá-la num livro lá na estante. Que sensação boa! Lembrar de algo que se leu há muito tempo, reencontrar o livro, reler e,
imediatamente, recuperar a mesma emoção sentida naquele outro
momento! Isso parece até mágica. Mas, desculpem o devaneio. Voltemos à poesia. Ela é assim:
“Da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver
						
no Universo...
Por isso a minha aldeia é tão grande como outra terra
							
qualquer
Porque eu sou do tamanho do que vejo
E não do tamanho da minha altura...”
Que coisa mais linda! Um homem, que viveu há tanto tempo,
que morou num lugar tão distante, levado por algum motivo, resolve
escrever uma poesia e, cá estava eu, sentindo o mesmo que ele.
Assim, olhando a minha aldeia e pensando nela.
Sempre acreditei que o quintal da minha casa ia um pouco
além dos muros que a cercavam. Quando era pequena, o meu olhar
alcançava apenas a rua detrás. Em seguida, começou a dar conta
do quarteirão. Depois já conseguia ver o bairro inteiro. Cada dia
um pedacinho a mais até entender que o quintal da minha casa era
todo o planeta.

* Mora em Niterói. Psicóloga, é autora de contos e crônicas premiados em vários
concursos, entre eles, o Prêmio UFF de Literatura/2007.
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Fui daquelas crianças que desviavam o caminho para não pisar nas formigas e me perdia a observá-las até sumirem lá no fundo
do formigueiro. Lembro também que, desde nova, sentia um enorme
prazer em estar com os animais da casa. Era comum acolher os filhotes das gatas assim que eles nasciam. Também cuidava do cachorro
e conversava com ele – tive um que foi um excelente interlocutor,
sabia até rir. Claro que tive outros bichos um pouco menos comuns:
um deles foi um pintinho daqueles comprados nas feiras livres e que
se transformou num imponente galo, um pouco insuportável, mas
muito bonito. Também adotei uma coruja, criei caramujo e cuidei de
um passarinho que entrou pela janela do quarto depois de ter a asa
quebrada. Além de uma pequena tartaruga e um casal de ratinhos
brancos. Acho que não me esqueci de mencionar nenhum.
Minha relação com as plantas também era de muito cuidado:
fazer uma casa suspensa numa árvore sem destruir qualquer galho;
arrancar flores só por um motivo nobre o bastante.
Tenho a impressão de que, na medida em que fui crescendo,
essa minha maneira de olhar o mundo foi tomando outras formas.
O que era apenas uma relação afetuosa foi se transformando numa
preocupação com o presente e o futuro desse grande quintal. Passei
então a compreender que o ar que respirava não era apenas meu,
já havia habitado ou iria habitar pulmões alheios. Que a água do
rio que me banhava, em breve, iria lavar outros corpos além do
meu. Que a terra que eu pisava num instante, noutro, iria servir de
caminho para outros pés. Era assim, tudo muito simples assim. Tudo
uma só coisa. Homem, animal, planta, água, ar, irremediavelmente
dependentes.
Daí a me envolver em pequenas e, muitas vezes, solitárias lutas, foi só mais um passo: fiz campanha contra o uso de aerosol (Ah!
A camada de ozônio!); defendi os produtos biodegradáveis (Meu
Deus! As águas dos rios!); briguei contra o desmatamento enlouquecido, contra a especulação imobiliária desumana (Cadê a floresta
que havia ali?)...
No dia-a-dia, hábitos foram sendo incorporados naturalmente:
separar lixo caseiro, adotar aquecimento solar, banir o desperdício,
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evitar o consumo desnecessário... Tudo continuava sendo simples assim, tudo muito simples assim.
Mas, hoje, uma certa angústia tem tomado conta de mim. E
essa sensação ruim vem do fato de não ter clareza de como será o
quintal onde meus bisnetos brincarão. Tenho um amigo que fala com
muita convicção que vai viver até os cem anos. Andei pensando nisso e concluí que não desejo o mesmo pra mim. Imaginem só! Seria
o ano de 2050, e eu, completando cem anos! Não, não quero não.
E sabem por que? Porque quando fecho os olhos não consigo visualizar se tudo conseguiu continuar sendo simples assim. E me assusta
muito não ter a menor idéia de como estará a minha aldeia. Então,
repito o que dizia minha avó: “Dou por visto.”
Quem sabe se alguém, daqui há cinqüenta anos, quando estiver admirando sua aldeia, encontre esse pedaço de papel e, ao lê-lo,
ria de quem o escreveu. E diga que essa pessoa estava enganada e
que sofreu à toa. Tomara, tomara que isso aconteça.
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A Terceira Guerra Mundial
Simone Alves Pedersen*

Minha mãe contava que morria de medo da Terceira Guerra
Mundial. Que diziam que o mundo acabaria quando os EUA ou a
Rússia atacasse, apertando o legendário botão vermelho. A Guerra
Fria acabou, o comunismo caiu, assim como o muro de Berlim, e depois vieram os terroristas, e o medo de que o Irã iniciasse uma nova
guerra no Oriente Médio, depois da desastrada guerra do Iraque,
que até agora, em 2050, tenta se reerguer.
E continua assim, o medo nos dominando, e ansiosos assistimos ao noticiário para saber qual será a próxima notícia.Será que
não vamos acordar e perceber que a Terceira Guerra Mundial já
começou, e faz tempo? Mas não são povos lutando, somos nós, todos os seres humanos, atacando a natureza, que furiosa nos devolve
os ataques em forma de catástrofes cada vez mais assustadoras,
animais e plantas em extinção, falta de condições climáticas para
plantarmos, doenças causadas pela péssima qualidade do ar, pelas
pestes que migraram de áreas de desmatamento...
Chegamos até aqui, teimosos e orgulhosos, achando que por
si só o mundo se transformaria. Que algum cientista encontraria a
pílula do ar puro. Que alguma empresa de tecnologia inventaria o
aspirador de pó de florestas. Oras, sejamos menos pedantes. Se nós
pararmos de olhar para cima e para a frente, e olharmos para nós
mesmos, veremos que nós somos os responsáveis pelo caos.
Ainda temos tempo, mas o tempo é muito curto. Não dá mais
para pensar que um milagre vai acontecer, que o mundo vai voltar
* Mora em Vinhedo (SP). Formada em Direito, por dez anos viveu no exterior. Começou a escrever em abril deste ano e já vem obtendo classificações em concursos
literários.
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a ser o que era antes quando uma fada estalar sua varinha de condão.
Já conseguimos acabar com a camada de ozônio, e agora
temos verões de 48 graus. Invernos de menos 30, em países que
eram tropicais. Comida, virou artigo de luxo, e por mais que aquelas
pílulas de vitaminas me deixem saudável, tenho mesmo saudades
de uma boa salada, como comia na minha infância. Frutas de verdade. Essas rações que comemos, minha avó diz que só animais se
alimentavam com elas, na sua época. E esses banhos com paninho
e álcool, quem aprecia? Eu queria mesmo tomar um longo banho de
chuveiro, de pelo menos quatro, cinco minutos. Que sonho...
Será que não está na hora de pararmos de lutar nessa guerra,
e de começarmos a reconstruir? Sou a favor de nos unirmos, abolirmos as sacolas plásticas, economizarmos água e energia, evitando
o desperdício, reciclarmos nossos lixos, como nossos avós tanto nos
pediam. Se nós os tivéssemos ouvido, hoje não estaríamos assim.
E os animais, coitados, sem florestas, sem comida, extintos,
junto com os dinossauros, já não temos onças, girafas, macacos,
tartarugas... pensar que meus filhos nunca terão oportunidade de
ver uma dessas espécies, que existiam aos montes, e diferente dos
dinossauros, não nos comiam... nem assim nós os respeitamos.
Agora temos aquelas gravações de pássaros do passado,
quando vamos aos cinemas virtuais, mas eu queria mesmo era sentir
o cheiro do mato, não em spray, mas de verdade, com pássaros
voando, e reproduzindo em paz, numa árvore majestosa, no meio
de uma praça de cidade... dizem que tinha pássaros até na Avenida
Paulista. Estou mesmo cansado. Por mais que a tecnologia invente alternativas e substitutos, sinto mesmo saudades do mundo de verdade,
real e não dessa ilusão que vivemos e chamamos de vida.
Sinto saudades das pessoas que tinham sentimentos, e eram
solidárias, que lutavam juntas por uma causa nobre, salvar o planeta,
salvar o meio ambiente... devíamos ter reciclado o lixo, não comprado de empresas que destruíam o meio ambiente, sendo consumidores
responsáveis, não desperdiçado elementos não-renováveis, evitado
o plástico, a maior praga do mundo, exigido leis que obrigassem as
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empresas ao reflorestamento, dividido nosso carro com amigos, feito
rodízios, gestos tão pequenos, que teriam evitado essa vida atual,
plástica, virtual, sem gosto, sem cheiro.
Ainda continuamos a usar nossos carros individualmente, mesmo que a lei só nos permita usar o carro uma vez por semana, por
quatro horas. Se dividíssemos os automóveis, poderíamos talvez usar
o carro um dia todo, não seria demais? Mas não, até helicóptero tem
rodízio agora. Avião então, não é pela placa, e sim pelo país, de
segunda a terça, só voam no Ocidente, de quarta a quinta, só no
Oriente, e sexta e sábado voam entre os continentes, domingo não
podem voar. Mesmo tendo capacidade para dois mil passageiros,
tenho de esperar até 2058 para ir ao Japão. Sim, já conheci virtualmente, mas estou cansado, quero viver uma vida real.
Acho que nossa única saída é realmente mudar para as colônias na Lua e em Marte, mas lá também já estão falando em rodízio
de ônibus espaciais...
Vamos evitar que o futuro seja pior que o presente, vamos nos
salvar, salvando o mundo, a natureza, salvarmos a nós mesmos, aos
nossos filhos, que poderão novamente existir, assim que o planeta
tiver condições de sobrevivência para pequenos recém-nascidos.
Mas, do jeito que está, você teria coragem de ter filhos hoje?
Somos a última geração da raça humana, mas ainda dá tempo, não
quero fazer parte de mais uma raça extinta, que um dia habitou o
planeta Terra, que um dia foi chamado de Planeta Azul, e hoje virou
cinza na cor, cinza na matéria, cinza no futuro.
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Terra 2050?
Não sei... não sei...
Alfredo Dolcino Motta*

Terra 2050... Será? Será que chegaremos lá? Será que a Terra agüentará mais tanto tempo? Será que o ser humano não a terá
destruído antes daquele ano? Não sei, não sei... Só sei que, do jeito
que as coisas vão, nós é que não vamos a lugar algum.
E por quê? Porque – e não é preciso ser nenhum ambientalista para isso – a devastação, a poluição, a destruição da natureza
têm aumentado a cada dia que passa: são gases, são detritos, são
produtos químicos – é mais um não sei quê a ir acabando, de muito
em muito, este planeta, esta cósmica Casa azul em que vivemos. E
este nefasto processo, para o qual contribuem sobretudo os países
mais industrializados, parece nunca mais ter fim, apesar de tantos
acordos, tratados, protocolos e convenções.
Esquecem-se muitos de que a preservação dos recursos naturais significa a salvação da própria humanidade, que, com efeito,
não terá como sobreviver, caso não ocorra uma imediata cessação
das causas – especialmente as de caráter econômico – do permanente envenenamento do meio ambiente. Ou salvamos a natureza, ou
pereceremos todos, vítimas das nossas criminosas condutas contra
ela.
E, no entanto – ou talvez por isso mesmo –, nunca se falou
tanto em meio ambiente, ecologia, ecossistemas –, sem que se tenha,
* Graduado em Direito (UFF), Comunicação/Editoração e Jornalismo (UFRJ) e Letras
(UFF). Professor da UFF e procurador federal. Premiado em 2007 pelo Prêmio UFF
de Literatura.
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porém, deixado de agredir, tanto e tamanhamente, a Terra, cada vez
mais indefesa, atônita, perplexa, empobrecida diante de tanta fúria
por... progresso. Este, o progresso, é o grande “argumento” de que
se valem as superpotências para não reduzir suas emissões de gases
poluentes, que tanto mal têm causado não apenas às populações,
por meio do chamado efeito estufa, mas à sobrevivência do próprio
planeta, já tão flagelado por esta e tantas outras reprováveis ações
dos que, por ganância, poder e ambição, não se importam um mínimo com a continuidade da vida na Terra.
O fato é que, por mais que cientistas, universidades, organizações não-governamentais e entidades ambientais nacionais e internacionais demonstrem, claramente, que o destino do planeta depende
de políticas que se voltem para a conservação e a utilização racional
dos recursos naturais – o fato é que muito ainda está por se fazer
para que todo este estado de coisas possa realmente alterar-se.
Tudo isto faz com que, temeroso, eu me ponha a refletir: Meu
Deus! E o degelo das camadas polares? E o aumento do nível dos
oceanos? E a desertificação de amplas e numerosas regiões da Terra? E os rios que vêm secando? E as fontes que vêm se esgotando? E
o aquecimento global? Será que nada disso é capaz de sensibilizar
mentes e corações, mesmo os mais empedernidos?
E é justamente neste ano de 2008, o do sesquicentenário da
teoria da evolução das espécies, de Charles Darwin, que me pergunto: Será que, a exemplo de outras espécies animais, a do ser humano
tampouco terá dado certo? E, no nosso caso, ainda é pior: enquanto
outras espécies de seres vivos foram destruídas, muitas das vezes por
causa do seu próprio peso ou tamanho, ou então em decorrência de
catástrofes meteorológicas, a dos seres humanos está se constituindo
na única espécie capaz não só de destruir-se, mas também de destruir todo o seu hábitat. E pensar, como o afirmam os antropólogos,
que a presença humana na Terra é recente, muito recente para tanto
poder de destruição.
A propósito, tenho em mãos as últimas notícias do boletim
informativo Meio Ambiente em Foco. Ah, sim, aqui, na página 3,
diz-se que os países mais ricos do mundo – os membros do G-7 – se
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comprometeram, no Japão, a diminuir a emissão de poluentes e,
conseqüentemente, a própria poluição da Terra. Viva! Viva! Viva!
Mas... só que a partir de 2050...
De 2050!? Justamente de 2050! Ah, agora mesmo é que não
sei... O que sei é que não é preciso esperar “apenas” mais quatro
décadas para deixar de agredir o planeta. Se é verdade – e disso
duvido muito – que querem, aqueles países, não mais poluir, por que
não o fazem desde já, desde agora?
Ah, sofrida Terra... Tantas dádivas, as tuas, que poderiam ser
mais igualitariamente repartidas... E ver, no entanto, que ainda há
milhões e milhões de pessoas excluídas das benesses que a vida, se
respeitada, poderia a todos proporcionar... Ah, triste Terra, o que
restará de ti? E que posso eu fazer – eu, tão mínimo, tão nada, tão
ninguém, para ajudar-te e para ajudar os que, como tu, tanto sofrem
também? Eu – que, em 2050, serei, se tanto, tão-só uma poeirinha
no cosmos – que sei eu do futuro? Que sei eu do teu futuro, meu
pobre planeta?
O certo é que todos precisamos sonhar e construir uma esperança... A esperança de que, no ano de 2050, tudo se terá modificado, porque todos – indivíduos, coletividades, o mundo inteiro, enfim
– conscientes da tua importância, Terra-Mãe-Natureza, teremos feito
algo não somente por ti, mas por todos, pois que nenhum de nós se
terá salvado sem que te tenhamos salvado também.
Todavia tenho dúvidas... Tenho receio – e tomara que assim
não seja – de que, até aquele ano, da natureza o homem nada
mais tenha para destruir, e, na Terra, a vida já não tenha mais como
existir. Será isto o que haverá em 2050!? Mais nada!? O próprio
Nada!?
Contudo, e apesar de tantas dúvidas e de tantas razões para
ser pessimista, o que quero, pelo menos agora, é ter uma atitude
otimista (pró-ativa, como se diz hoje em dia). Quero crer que, como
acabavam os filmes de antigamente, tudo vai terminar bem, que os
seres humanos por fim aprenderão a cuidar da Terra, e, assim, poderão continuar a viver, entendida a lição de que a natureza poderá
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ser-lhes cada vez melhor, se todos forem, pelo menos minimamente,
respeitadores da natureza.
Mas, neste momento – e isto é tudo quanto por ora posso fazer
–, o que vou fazer, assim que termine este texto, é ir à praia. Vou
sim: vou respirar a brisa suave que esteja a soprar, vou receber a
generosa bênção da luz do Sol, vou correr, sentir por todo o corpo
as areias, brincar com elas e com elas erguer – não importa – frágeis
castelos, vou nadar, banhar-me do carinho das águas do mar... Vou,
enfim, braços bem abertos, agradecer à natureza, agradecer a este
nosso planeta – tão humilhado, tão agredido, tão destroçado – por
estar, a despeito de tudo, a abrigar-nos, a nós outros, os responsáveis justamente por sua destruição. Vou então dizer-lhe:
– Obrigado, Terra, por tudo quanto nos dás! E perdoa-nos,
perdoa-nos sim... Perdoa-nos a nós, que não sabemos o que fazemos
e que, por isso, te matamos, dia após dia...
E até, quem sabe?, 2050. Que mais conte quem puder chegar
até lá... Se chegar...
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Tua imagem a te guiar
Bianca Ribeiro Lima Ferreira*

Acordei. Devagar e meio sem querer, acordei. Não abri os
olhos, talvez pensando que se o fizesse estaria concordando que
estava acordada. O corpo queria esticar-se, obedeci, e até senti um
leve prazer até o momento em que a realidade me sacudiu da cama,
me puxou as cobertas e fez sentir o gosto que teria aquele dia.
Saí ao trabalho, queria entender por que tanto desânimo, por
que um dia como tantos outros parecia tão incomum. Os outdoors
brilhavam com seus filmes publicitários de aparelhos minúsculos com
tantas funções agrupadas que algumas nem chegaremos a usar, mesmo por quê, para que 10 mil músicas, se nem conseguimos escutar
aquelas 5.000 que colocamos nos nossos antigos ipods.
Meu carro fala comigo, me dá instruções com frases imperativas, que mais parecem ordens, mas não é capaz de escutar meus
desabafos com cara de “eu te avisei” ou me aconselhar, pode até
me abrir a porta, mas me convidar a entrar já é outra história. Dizme um bom-dia sempre no mesmo tom, nunca está mal-humorado,
e quem disse que isso é uma vantagem? Onde estão as conversas?
Onde está o mau humor de uma manhã ruim normal? Certamente
não encontrarei nesse computador de bordo.
Cheguei. Já sentia a descrença dos meus colegas de profissão
nos seus olhares e aí entendi por que aquele gosto amargo da realidade pela manhã. Não era só o hálito de quem acabara de acordar.
Era a descrença. Descrença na vida. Não minha descrença, não na
minha vida. Descrença daquelas pessoas já vazias, que viviam por
meio de uma combinação de teclas de um computador, que lhes
* Mora no Rio. Cursa Medicina na UFF. Premiada em 2007 pelo Prêmio UFF de Literatura.
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permitiam viver, matar, morrer, reviver e até sorrir, mas sem mover
um só músculo do rosto. Que lhes permitiam casar e ter filhos até que
a fome ou a vontade de ir ao banheiro os separasse da tela e do teclado. Relações tão efêmeras... Será que as pessoas não se lembram
mais como é um toque? Pois aos que não se lembram, aí vai uma
breve descrição: Um toque pode ser como uma brisa a afastar seus
cabelos, suave e refrescante, pode ser uma carícia no seu rosto enquanto fecha os olhos para sentir somente ela, pode ser um arrepio,
mas ainda mais interessante que um toque, podem ser os momentos
que o antecedem, em que você espera ser tocado, mas a mão, o corpo, os lábios ainda não alcançaram você ou ainda não alcançaram
por completo, mas você já sente o calor, a respiração e o cheiro. O
toque pode ser tão macio quanto o veludo ou tão firme quanto a sua
teimosia mas são igualmente eficazes em lhe mostrar que está vivo.
Uma imagem pode lhe fazer recordar todas essas sensações, mas
não pode tocar você nem pode permitir que a toque. Assim como
meus colegas de trabalho, que me olham reprovadores porque lavo
as mãos. Eles viraram imagens. Admirável mundo novo!
Dirijo-me a meu local de trabalho e vejo algumas pessoas de
verdade. Elas me esperam. Chamo a primeira, ela está chorando.
Pergunto o que está havendo e conversamos um pouco. Ao final da
consulta, o dia já parecia ensolarado para essa pessoa. A partir
daquele momento, comecei a me questionar por que passamos tanto
tempo a desenvolver robôs como nós humanos, afinal, já não existimos? Não nos bastamos? Que lógica há em inventar uma máquina
que faça as mesmas coisas que uma coisa que já existe faz, e faz
de verdade. Por que queremos que os robôs tenham sentimentos?
As pessoas ao nosso redor sempre tiveram sentimentos e por muitas
vezes ignoramos. Será que é para termos a que ignorar mais então?
Até onde vai nossa falta de limites? Precisamos magoar até robôs?
Talvez eles esqueçam mais rapidamente, assim que apertamos o reset e aí não precisamos discutir, perdoar, enfim... nos relacionar.
É assustador ver como isso afeta as crianças, elas não mais
brincam com seus brinquedos, elas obedecem a eles. Assim, ao menos, obedecem a alguma coisa.
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Não é pessimismo, é medo, é receio. Não sei como conseguiremos resistir a mais cinqüenta anos, se desconstruímos o mundo com
tamanha rapidez e eficiência que até robôs sem sentimento lamentariam. Talvez seja para isso, então, que sirvam os robôs sentimentais,
para lamentarem por nós quando já não existir mais ninguém para
isso.
Não adianta. Recuso-me a burlar minha vida. Quero tocá-la,
quero ser tocada, quero me aborrecer, começar um dia novo. Quero
ver, falar, quero chorar e rir e não que coisas façam isso no meu
lugar. Quero errar, acertar, aturar uma manhã de mau humor, quero
cair e levantar. Quero sentir raiva, vergonha e ansiedade e no minuto seguinte esquecer tudo nos seus braços e sentir felicidade. Quero
a vida segundo Nelson Rodrigues, como ela é. Quero sentir pena,
sentir orgulho, sentir a chuva molhar meu rosto, sentir o sol arder na
minha pele. Quero agir certo, mesmo que no fim dê tudo errado.
Quero ter a quem pedir desculpas, alguém que não precise ligar na
tomada. Quero aquela brisa afastando meus cabelos, quero aqueles
momentos de expectativa. Quero vida. E quero poder desejar de
verdade um feliz 2050!
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Vida completa
Aluizio Moraes de Rezende*

Agora que praticamente acabaram com o uso da gravata.
Agora que caminhamos com mais firmeza na direção da não diferenciação dos gêneros. Agora que o casamento virou folclore, embora a união entre dois seres continue, perdendo-se apenas o nexo
falar na distinção entre os sexos. Agora que o cenário mudou de
novo, nunca é demais lembrar que o enredo continua o mesmo.
Por isso continua sendo interessante a força que a gente faz
para continuar vivendo (comida natural, só como ervas e sementes,
sou vegetariano, etc.), ginástica, pilates, exercícios anaeróbicos, o
combate ao sedentarismo, etc. E o conhecimento que podemos ter
(é só visitar os infindáveis arquivos da Net) de nomes que desapareceram tão no início de suas vidas. Conhecimento jurássico, reconheçamos, mas de pertinência inegavelmente atual. Nomes como
Patápio Silva, nascido em Itaocara, exímio flautista, anterior ao cultuado mestre Pixinguinha, desaparecido aos 26 anos numa excursão
a Florianópolis; China, o cantor de voz forte dos Oito Batutas, grupo
liderado por seu irmão e maior amigo Pixinguinha, aos 37 anos;
Noel Rosa, de quem não se precisa dizer muito, apenas que continua sendo “um dos maiores compositores de samba de todos os tempos”, desaparecido aos 27 anos; Castro Alves, um dos nossos pais
da poesia, que ninguém vai fazer nada nunca parecido em beleza
com “O Navio Negreiro”, falecido aos 24 anos; Joana D’Arc, heroí
na francesa, figura importante não só na história da França como
na do mundo, talvez a mártir maior da intolerância de alguma coisa
que se chamou “Santa” Inquisição, dos padres, religiosos, clérigos
* Mora no Rio. Premiado em vários concursos literários, participou de antologias e é
autor, entre outros, de Descaminhos (poesia, 2007).
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e papas que nunca tiveram nada a ver com Deus, mas com os seus
bens ou valores, de questionável teor espiritual, assassinada com a
idade de 19 anos; para ficarmos apenas nesses, ou nas décadas de
20 ou 30. É claro que existem outros.
São nomes que desapareceram em tenra idade, mas que continuam mais vivos do que nunca. Conseguiram e conseguem impressionar diferentes e múltiplas gerações, enquanto a nossa longevidade não terá assim tanta chance de impressionar muita gente.
Mas é claro que não devemos nos descuidar do corpo, assim
como da mente. Afinal, quem tem..., tem medo. Nem seria justo
esperar que nos parecêssemos com esses verdadeiros expoentes da
natureza humana que acabamos de citar. Ou ter suas vidas como
parâmetros. Temos as nossas individualidades. E podemos ter uma
vida que surpreenda alguém perto da gente, sem surpreender o mundo, apesar de ela eventualmente durar bastante. Só que essa vida
surpreendente certamente não se calcará apenas na sua duração
física ou temporal. É preciso que cometamos alguma coisa, num plano que pouco terá a ver com a extensão da nossa permanência aqui
no planeta. Ou seja, a duração da vida não é a garantia de que ela
seja completa.
Agora que estamos em 2050, em que várias mudanças podem
ser observadas, sob quaisquer aspectos, não podemos nos esquecer
de que já em 2005, assim como muitos antes, em todo o planeta,
muitas mudanças também já tinham sido constatadas. Mas vamos
sempre verificar que a essência (da vida), o substancial não se modifica. Podemos admitir para um mesmo frasco vários invólucros ou
etiquetas. Mas o conteúdo que produza aquele efeito específico não
será alterado pelo nome que ponhamos no vidro.
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Girassóis em 2050
Marco Antonio Sloboda Cortez*

Ela acordou na hora de sempre, mas hoje não teria que levantar. Na noite passada havia se esquecido de ajustar o controle
central da casa, então o café sem cafeína estava pronto, a manteiga
sem colesterol já derretida nas torradas e os comprimidos matinais
de nutrientes colocados nos recipientes. Ela não havia eliminado totalmente os alimentos tradicionais das refeições. Os amigos do trabalho diziam que era saudosista, pois em 2050 quase ninguém comia
torradas ou qualquer outro alimento “antigo”. Era muito mais prático
ingerir os comprimidos com sabores, gratuitos e com nutrientes balanceados.
Tinha tido um sonho estranho, mas não se lembrava. Na verdade, há muito não se recordava dos sonhos. Sabia que sonhava,
pois a memória do registrador de atividades noturnas estava sempre
cheia. Ela desconfiava que era justamente por isso que não se lembrava. Se havia um equipamento para visualizar os sonhos, por que
se preocupar em memorizá-los? Mas o pacote básico de moradia já
incluía o equipamento (e os outros itens padronizados), e ela nunca o
desligou. E nem poderia, pois o Estado detectaria e os Agentes iriam
visitá-la para verificar alguma anormalidade por meio do exame de
retina. Não que ela tivesse algo a esconder: apenas achava invasiva
a luz esverdeada do equipamento.
Mas hoje era um dia especial, não precisaria trabalhar, pois
tinha ganhado indulgência por ser seu aniversário. Estava comple* Mora em Niterói. Médico-veterinário, é professor da UFF. Com poemas publicados
em coletâneas, é autor de livro de contos e de literatura infanto-juvenil.
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tando 30 anos e em 15 anos nunca havia deixado de ligar o projetor
holográfico e sentar no gabinete azul, ao lado da cama. Apesar de
sentir que estava cansada nas últimas semanas... Mais da metade
da população mundial trabalhava em casa, por meio de holografia
não presencial. Economia de tempo, menor poluição e maior liberdade; dizia a propaganda. Como sua tarefa era puramente mental,
poderia permanecer em casa sem problema. Trabalhava com estruturação robótica e nano-bioquímica, desenvolvendo componentes
robóticos de pequeníssimas dimensões capazes de interagirem automaticamente com todos os tipos de resíduos domésticos orgânicos
e transformá-los em compostos básicos, que posteriormente serão
misturados e entrarão na elaboração das pílulas de alimentação distribuídas pelo Estado. Gostava do que fazia: sabia que a poluição
ambiental estava diminuindo devido a atividades como a dela. Desde 2035, não existia mais terra disponível para agricultura devido
à explosão populacional ocorrida nos últimos séculos. Ainda havia
cultivo de determinados vegetais em estufas, localizadas em regiões
cuidadosamente estruturadas, para melhor escoamento e controle da
poluição.
A equipe para a qual ela trabalhava era responsável por algumas estufas, pois ainda era necessário obter certos componentes de forma natural, principalmente os relacionados com o sabor
dos alimentos. Era fácil sintetizá-los, mas os pesquisadores sabiam
que os cultivados apresentavam melhores características sensoriais e
diante de diversas privações que a população atualmente passava,
tornou-se perigoso retirar certos prazeres. Havia o risco de depressão em massa e agitação populacional. Não existiam mais criações
de animais para a produção de carne; não havia espaço. A grande
fonte de proteínas era o mar, com as fazendas de pescados que
posteriormente eram processados para obtenção de aminoácidos e
de frações de gorduras, além de outros componentes de menor valor.
Ela achava que os comprimidos lembravam o sabor de peixe...
Apesar dos 30 anos, ela não tinha filhos, pois não havia sido
selecionada. Desde 2040 os cidadãos eram submetidos a exames
para a detecção de distúrbios de comportamento e anomalias gené-
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ticas. Ela apresentava tendência para depressão, não sendo qualificada para a seleção genética, uma vez que foi provado que essa
condição era geneticamente transmitida. Na verdade, ela apenas
apresentava um excesso de introspecção e dificuldades de socialização. Mas havia se conformado, pois existiam compensações: não
sendo escolhida para reprodução, poderia intensificar os esforços
na carreira. Exatamente o que fez e já aos 15 anos foi chamada
para ocupar um cargo na empresa estatal mais bem conceituada da
região. Considerava-se competente, já tendo sido promovida algumas vezes. O fato de não ter filhos não a incomodava, até porque
quem era selecionado para a procriação apenas poderia ter um
filho. Além disso, todas as crianças, após 10 anos eram enviadas
para o Internato do Estado, onde suas habilidades eram testadas e
desenvolvidas. Estas medidas eram tomadas para um maior controle
do crescimento demográfico...
Mas o sonho. A sensação de ter sonhado não saía de sua
mente. Geralmente não ligaria o registrador automático, mas desta
vez estava muito curiosa. Deitada em sua cama, ajustou a enorme
tela de três dimensões e ligou o equipamento. Achava estranho entrar
assim no próprio inconsciente. Sempre no início, as poucas imagens
visualizadas eram figuras desfocadas em movimentos lentos; fragmentos das próprias experiências e de outras lembranças, captadas
em filmes, leituras e propagandas. Ficou deitada, rindo sozinha. A
visualização destes fragmentos era rápida, mas ela conseguia entender alguns significados. Objetos vistos e pequenas preocupações
recentes; irrisórias situações que marcaram seus últimos dias. Aos
poucos as imagem tornavam-se mais nítidas e duradouras...
De fragmentos, formavam-se pequenas histórias.
De pequenas histórias, construíam-se enredos.
Ela se viu correndo através de campo de girassóis; o azul
intenso do céu complementando o amarelo vivo das flores; os pés
descalços no chão macio, de terra preta. Totalmente feliz e completa.
Ao seu lado, um imenso touro negro lhe sorria com os olhos e lhe
guiava os passos. Aos poucos, as hastes dos girassóis cresceram e
começaram a encobrir seu corpo. Agora ela apenas ouvia os cascos
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do touro, cada vez mais distante. E quando as flores cobriram sua
cabeça, sentiu um intenso cheiro adocicado e fechou os olhos.
Ao abri-los, estava em uma das estufas, alimentando os vegetais por meio de hidroponia. Não conseguia se mover e percebeu
que de seus braços e artérias saíam os tubos que transportavam seu
sangue para as tubulações que irrigavam as plantas. Piscou e seu
corpo começou a diminuir, drenado pelas plantas. Agora ela estava
ínfima, mas ainda percebia um cheiro adocicado. Pelas suas pernas
subiam pequenas aranhas de metal (seus nano-robôs) que teciam
uma malha prateada, que começava a cobrir todo seu corpo. Agora
era um casulo e sentia no peito uma vontade de explodir. Forçando a malha com os dedos, metamorfoseou-se em imensa borboleta
que, voando em direção ao Sol, queimou-se em pequenas faíscas,
consumindo-se por inteira. Esse foi o sonho.
Nunca havia visto um touro de perto, apenas em figuras antigas. Nunca havia tocado um girassol, apenas cheirado a essência
sintética de suas flores. Ficou um pouco mais na cama. Adormeceu.
Automaticamente, os sensores da casa perceberam a indisposição
e conectaram o Serviço Médico Domiciliar. De um apetrecho acima
da cama, raios de ultra-som escanearam seu corpo à procura de
alterações. Sensores motorizados vasculharam delicadamente sua
pele, retirando amostras de células, cabelos e suor. Nada detectado.
Uma nota de exame foi impressa, na qual se lia: “15 de dezembro
de 2050. Cidadã 143.234.556-Norte. Leve indisposição, nenhuma
alteração grave detectada. Confirmado procedimento”.
Ela acordou antes do almoço. Extasiada, percebeu o cheiro
doce do sonho invadir suas narinas. Ligou o equipamento de sonhos,
mas nada havia. Não tinha sonhado de novo, mas o cheiro continuava presente. Almoçou rapidamente, na verdade nem tinha como
demorar: três comprimidos azuis e dois brancos. Água e pronto.
Nem fechou os olhos para tentar adivinhar qual aroma tinha sido
adicionado, o que ela sempre fazia por diversão. Trocou de roupa
e abriu a janela. O calor sufocante a fez fechar com urgência, mas
percebeu que o cheiro era ainda mais intenso do lado de fora. Então saiu do apartamento e ganhou a rua. Vazia, pois poucos ainda

Conto

131

caminhavam: preferiam permanecer em casa. O mundo havia se
transformado em um degradê de cinza. Apenas em parques com
atmosfera controlada havia árvores e plantas; fora isso era sempre
a visão monótona das cores padronizadas. Os parques-estufas eram
fechados ao público geral, mas com sua digital de pesquisadora, ela
tinha permissão para entrar em qualquer parque.
Caminhou por entre ruas e avenidas; direcionada pelo olfato.
Moveu-se atrás do cheio doce, cada vez mais forte e enjoativo. Em
determinada esquina, quase vomitou. Mas seguiu em frente, certa
de que estava perto da fonte de tão estranho aroma. Estava mesmo.
Começou a se cansar quando parou em frente a um grande parque,
no qual nunca havia passado antes. Na verdade, nem sabia onde
estava, pois na caminhada desenfreada não prestou atenção em
nomes de ruas ou placas de sinalização.
Assim que entrou, percebeu o cheio mais forte ainda e vislumbrou uma imagem nunca vista: um campo de girassóis (como o do
sonho), de tamanho descomunal, erguia-se diante dos seus olhos. Já
descalça, correu em direção ao campo e regozijou-se ao experimentar as flores tocando sua face. Com as flores já acima da cabeça,
nem sentiu os pés tocarem o chão. Parecia voar. E voou. Suave e
lindamente; e pousou deitada no meio dos girassóis. Sorrindo fechou
os olhos. Totalmente feliz e completa; como no sonho.
Assim que fechou os olhos, dois Agentes delicadamente cobriram seu corpo com uma malha térmica prateada, transportando-o
para um pequeno veículo, onde se lia: “Reciclagem orgânica”. Como
tudo havia sido previamente programado (o sonho, o cheiro, o parque, as flores e o veneno em aerossol), a ação foi rápida e ninguém
percebeu. Os comandantes do Estado consideravam essa a forma
mais viável, econômica e humana de controle populacional; principalmente para aqueles com “defeitos de fabricação”.
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Andróide
Aline Valadão Vieira Gualda Pereira*

“Com o tempo, não vamos ficando sozinhos apenas pelos que se foram: vamos ficando sozinhos uns dos outros.” Mario Quintana
O homem e o gato [1]
Pobre do homem que resolve ter um gato.
Gatos trazem consigo um bem-disfarçado contrato de penhora
da casa, dos bens e da própria existência daquele que o traz ao
convívio.
A primeira olhada nos olhos lânguidos e penetrantes do bicho endossa um acordo, no princípio, não consentido: trata-se de
uma rendição do homem à natureza (leia-se “ao gato”), uma quaseterapia transcendental de desligamento gradativo dos bens materiais
rumo a uma existência ascética.
Assim foi com Augusto.
Pela manhã, decidiu pelo amarelo-macho do bicho, clicou,
confirmou, estava feito. À tarde, Andróide chegava pelas mãos do
rapaz da entrega expressa.

* Mora no Rio. Com mestrado em Artes pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, leciona Artes e Indumentária/Modas na rede privada de ensino. Premiada no
Concurso Literário Lima Barreto.
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O homem e a mulher
Não houve dúvidas de que o gato seria chamado de Andróide. Era este o apelido irônico que os lábios desdenhosos de Laia
costumavam arremessar em Augusto, em crítica à inércia que ela via
nele.
“Te falta... calor humano”, ela dizia... E Augusto, como num
trauma, esquecia.
Laia e Augusto não eram opostos. Nem se atraíam. Não
mutuamente. Sendo-me possível abrir mão momentaneamente de alguma lógica, ouso dizer que a moça poderia desaparecer daquele
apartamento conjugado com muito mais freqüência do que aparecia
por lá.
Mas nestes tempos, o que mais se poderia esperar? Para um
homem como Augusto, pensar em Laia era um alento.
Desde que se conheceram na netspace, Augusto tocando na
banda e Laia sassaricando por entre as mesas ciber-boêmias do
bar virtual, ele não tinha dela muito mais do que a permissão para
imaginá-la por um tempo mais extenso e íntimo do que o que permaneciam juntos. Na ocasião, Augusto tinha 36 anos recém-completos
– os quatro últimos de solidão absoluta, depois da morte da mãe.
Laia contava 25 anos. Ao percebê-lo, Laia olhou para Augusto como
quem olha um barco que passa ao longe. Ao encontrá-la, Augusto
olhou para Laia como um náufrago que vê o bote de resgate...
Não se pode dizer, com isso, que Laia era tão indiferente, nem
que Augusto era tão ingênuo. Eram simples retratos de um mesmo
tempo sob diferentes pontos de vista.
O homem e o vazio
Nos dias que antecederam a decisão de Augusto pelo gato,
um pedido de exame médico infiltrou-se por entre os afazeres cotidianos petrificados naquele ambiente. Augusto sentia-se mal havia
meses. Desde então, suspendera os concertos on-line que compartilhava com alguns clientes, usuários da netspace numa espécie de bar
virtual para universitários.
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A dor que às vezes sentia parecia puxá-lo para dentro de si
mesmo com tanta força, que Augusto temia ter, até mesmo, diminuído de tamanho! Fora a um médico, depois a outro e, neste segundo,
encontrou algo com que se preocupar.
Na manhã do exame, acordou só. Tentou olhar-se no espelho.
Ali, conheceu um homem branco com olhos de escamas de peixe e
quis parar. Era o espelho, porém, que não o largava. Sentou-se fixando o espelho entre os joelhos, e pôs-se a percorrer minuciosamente
cada poro aberto do rosto, cada pêlo de sobrancelha, cada vestígio
do sono nos cantos internos dos olhos, nas narinas, nos cantos da
boca. Esticou rugas com os indicadores, franziu a testa, pôs a língua
para fora, olhou os dentes, embaçou-se a si próprio.
O homem embaçado seguiu para o banho, para a pia, para a
porta, para a rua, até o hospital. Não pudera comer até o momento
do exame. Ao sair dele, podia, mas não queria.
Augusto não tinha vaga idéia sobre o que fazer, para onde ir.
Pensava em Laia. Queria falar sobre medo. Queria sentir que tinha
alguém a perder e, portanto, alguém por quem deveria lutar até o
fim. Quis até que fosse o fim, para justificar sua busca por ela...
De volta ao apartamento, estranhas relações surgiam e se refaziam entre o espaço entre as paredes e a existência de Augusto. Mas
não continuaria assim por toda a gigantesca semana antecedendo
o resultado da radiografia especial a qual se submetera. Augusto
dormiu vazio (e tanto já se falou sobre o homem e o vazio, que não
me cabe mais do que simplesmente prosseguir).
O homem vazio acordou com uma idéia: compraria um gato.
O homem e o gato [2]
Assim que saiu da caixa de transporte, o gato Andróide saltou por cima das mãos de Augusto e ganhou a sala. Andou, com a
cauda em riste, margeando duas paredes até encontrar a passagem
para o banheiro. Augusto acompanhou sua jornada. No banheiro,
continuou buscando não se sabe o quê, olhando para cima, miando
fino, até dar a volta completa e regressar à sala. Dali, correu até
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a meia-parede longitudinal, subiu na banqueta e mirou a pequena
cozinha. Miou mais alto, mais alto, mais alto...
“Será fome?”, pensou Augusto que, abrindo a geladeira, retirou um pires com queijo.
Uma grossa e ressequida fatia de gouda, mais alguns restos amarelados e gosmentos de queijos de outros tempos – que teimavam em se fazer lembrar tanto pela aparência como pelo odor,
ambos igualmente repulsivos – repousaram por duas horas sobre o
pires. Seria a refeição do gato, se ele assim quisesse, mas acabou
sendo a de Augusto.
Enquanto Augusto comia, o gato sumia. Não houve vestígio
da presença de Andróide até o dia posterior.
Buscando pela casa, Augusto, sonolento, encontrou Andróide
deitado sobre a geladeira. Com os olhos aproximadamente na mesma altura, ambos se encararam por um tempo. Andróide olhou com
um olho amarelo vivo translúcido, finamente riscado. Olhou fixo, determinado. E miou o ruído de um dedo grosso na borda de um copo
de cristal. Augusto não teve nada a dizer.
Os dois se espreitavam. Por onde quer que andassem, esbarravam-se. Alguns esbarrões viraram pequenos afagos. Com a iniciativa do bicho, e não do homem...
Em poucos dias de olhadelas e esbarrões, homem, gato e queijos velhos pareciam fazer um esforço mútuo para se harmonizarem.
Andróide elegera o sofá-cama de Augusto como seu leito oficial. Passava ali a maior parte do dia. Augusto ainda buscava Laia
pela netspace, embora disfarçasse até para si próprio que era isso
o que fazia.
Naquela noite, pela primeira e última vez, gato e homem ririam juntos uns risos desencontrados.
Augusto não conseguia esticar o corpo e dormir. Andróide
espichava-se no meio do sofá, roncando, irredutível... Mas Augusto
ainda tentaria negociar. Levantou-se, acariciou por entre as orelhas
de Andróide e ergueu-o. O bicho cravou as unhas na cama garantindo-a para si como os engastes garantem a pedra no anel... Augusto,
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como um ponto de interrogação humano, acomodou-se, para não
incomodar.
Um riso súbito e cansado tomou de empréstimo as feições de
Augusto. Foi um rir-se de si, da vida, de nada, que terminou devagar,
como mais uma linha na testa pautada do homem. Andróide riu um
riso austero de vencedor.
O homem e o fim
Pela manhã, a tela intermitente do computador anunciava uma
chamada perdida... No vídeo, apareciam data e hora da tentativa
de comunicação. “Dez de outubro de dois mil e cinqüenta. Duas e
trinta e cinco da manhã. Laia.”
Com uma apatia disfarçada de indiferença, Augusto mal encarou a tela, andou um pouco e hesitou em olhar-se no espelho do
banheiro. Não havia queijo na geladeira para o café-da- manhã do
homem. Apenas um pedaço para o gato. Em mais uma hora, Augusto chegaria ao hospital. Encararia ali, olhos nos olhos, o diagnóstico
do seu destino?
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Acesso negado
Tatiana Alves Soares Caldas*

Outro dia perdido. Passara a tarde retomando contatos, na
tentativa de recrutar adeptos para o seu plano mirabolante. Algo
tinha de ser feito, e urgentemente, pois o lugar parecia infestado de
zumbis, mortos-vivos sem vontade, de olhar baço e inexpressivo. Ao
contrário dos filmes, contudo, não havia forma de enfrentá-los, até
porque eram assim havia muito, muito tempo, e não haveria projétil
capaz de aniquilar forças que, além de estarem acima de sua compreensão, pareciam onipresentes. Trancou a porta do quarto 302 do
motel de beira de estrada onde se escondera, e, colocando a cabeça entre as mãos, tentou avaliar a situação em que se metera.
Ligou a tevê e viu as mesmas cenas dos mesmos filmes idiotas
de sempre. Vendiam a imagem de um mundo bucólico e sem conflitos, com seres eternamente sorridentes, como nas antigas propagandas de leite desnatado. Mas isso era antigamente. Hoje não havia
mais comerciais, pois o governo impunha os produtos a serem consumidos, e não havia similares à escolha. Com o passar do tempo,
até mesmo os sabores se tinham uniformizado, e ele ouvia a avó recordar, saudosa, os tempos em que existiam – ela jurava que um dia
tinha sido assim – pelo menos dez sucos de sabores diferentes. Ela
contava ainda – muito embora ele não soubesse se isso era delírio
ou mesmo um sintoma de arteriosclerose – que a carne era vendida
em partes, e se podia inclusive degustar a gordura do animal. Ainda
* Mora no Rio. Professora de Literatura, é poeta, contista e ensaísta. Com premiações
em vários concursos literários, publicou o livro de contos O legado de Cronos
(2006).
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que isso não fizesse muito sentido e ele nem mesmo gostasse de
carne, a lembrança da avó era uma das poucas coisas que ainda o
faziam chorar, e ele decidira não submetê-las ao seu característico
ceticismo.
Chorar de vez em quando até que era bom. Desde criança,
ele era um dos poucos de sua turma que não precisavam adquirir
o simulador de lágrimas, lubrificante ocular necessário à maioria
da população. Demorara a perceber que os outros não choravam
diante do mar, ao ouvir música, ou mesmo com a morte de alguém.
Uma vez perguntou o porquê disso à mãe, que o olhou, horrorizada.
Depois, em tom de severa repreensão, aconselhou-o a jamais tocar
no assunto, com quem quer que fosse. Poderia ser muito perigoso,
dissera ela na ocasião.
Crescera tentando entender o que se passava ali. Contudo, a
atmosfera de normalidade que pairava sobre o lugar fizera-o perceber que era ele o estrangeiro, constatação imediatamente seguida
pela certeza de que deveria reagir. Mal compreendeu o sistema, caiu
na teia da clandestinidade, ainda que isso se resumisse a pensar,
algo que mais ninguém por ali parecia fazer. Agora era um fugitivo,
e temia, não tanto pelo próprio destino, mas por saber que, caso
fosse apanhado, ninguém o substituiria, e aquele lugar cairia de vez
na estagnação. Ouviu algo que poderia ser o som abafado de vozes
perto da porta. Nem o cartão de crédito falso tinha sido suficiente
para despistá-los, e eles surgiam, inclementes, em seus calcanhares.
Já fora longe demais para retroceder. Como faria para escapar dali?
O coração acelerado intensificava-lhe a respiração, que poderia ser
o seu grande delator. Instintivamente, buscou o basculante pelo qual
jamais pensaria em passar. Deixando para trás seus únicos pertences, escapou furtivamente pela minúscula janelinha do banheiro, até
despencar na marquise e cair em cima de um carro estacionado
nos fundos, para, então, ganhar rapidamente a rua que dava para
os fundos do motel. Por sorte, ainda que ferido, estava um passo à
frente deles. Segundos depois, três homens invadiam o quarto, e
percebiam, furiosos, que ele conseguira escapar novamente.
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Corria como se nunca mais pudesse parar, como se houvesse um cão raivoso em seu encalço, e sua vida dependesse disso.
Pensava no modo de sair daquela cidade horrenda, sobre a qual
vigorava uma espécie de maldição. Um emparedamento psicológico
que paulatinamente convertia todos em autômatos. Mas havia muito
que não lhe davam ouvidos. De profeta – sim, houvera, certa vez,
um pequeno grupo que tentara mudar – passara a proscrito, aquele
a quem pareciam ter medo de lançar um olhar, como se ele, qual um
leproso, tivesse o poder de os contaminar, de lhes inocular o veneno
da revolta.
Sua doença era o inconformismo, e as marcas trazidas desde
a infância não o deixavam esquecer – talvez isso fosse proposital –
os suplícios a que fora submetido. Nunca conseguira descobrir como
eles tinham feito aquilo. O controle exercido sobre as mentes dos indivíduos era total, e a única explicação plausível (?) era a existência
de um dispositivo implantado no cérebro, capaz não apenas de monitorar os pensamentos, mas também de controlá-los. Isso explicaria
as descargas elétricas violentas que pareciam percorrer-lhe o corpo
a cada pensamento perigoso, como diria a mãe. Apesar de seus
conhecimentos de Biologia e de Química serem bastante restritos,
sempre atribuíra esses choques a uma dose excessiva de adrenalina
correndo em suas veias. Sendo, entretanto, uma manobra perversa
com o objetivo de exercer o controle maciço sobre a população, assumia um tom punitivo que só lhe atiçava a ânsia de se rebelar. No
entanto, isso não explicava como alguns conseguiam manter o senso
crítico, sem serem aniquilados por eles. Orgulhava-se de sua capacidade de reproduzir os tons de qualquer melodia, fielmente, mesmo
só a tendo ouvido uma única vez. Talvez isso lhe tivesse dado uma
proteção adicional, uma freqüência cerebral diversa, o que interferia
na programação. Era ainda capaz de moldar, em qualquer material,
as formas precisas dos objetos. Achava, no íntimo, que a arte o
livraria da loucura, pois, nos momentos em que vinham os choques,
bastava cantarolar baixinho Debussy, que tudo parava.
Já tinha sido pior. Nas primeiras vezes, ainda na escola, lembrava-se de ter questionado uma atitude da professora, que se recu-
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sara a ouvir a sua opinião sobre determinado assunto. Isso foi antes
de as aulas de História e de Filosofia terem sido abolidas. Começara
então a gritar, e só se lembrava de ter acordado, horas depois, na
enfermaria do colégio. Convulsões, dizia a ficha, muito embora ele
nunca tivesse tido algum episódio de epilepsia ou algo semelhante
antes.
Rapidamente percebeu que os choques vinham em momentos
específicos, de revolta ou de indignação. Com o tempo, aprendeu a
dissimular em público. Ainda assim, as ondas que pareciam fustigálo surgiam, moderadas a princípio e em seguida intensas, caso os
pensamentos perigosos persistissem. Começou a entoar, como mantras, determinados trechos de música clássica. As de Wagner ou de
Beethoven, descobriu com o tempo, pareciam acirrar a fúria dos
choques. Tivera, então, de criar um ritual: se estivesse muito agitado,
pensava em tranqüilas e idílicas composições de Bach ou Debussy,
e a paz retornava.
Sua obstinação, contudo, não mudava. A ortodoxia do regime, com seus métodos cada vez mais brutais, ceifava as mentes
críticas do lugar. Os procedimentos, ainda que fossem exemplares,
não eram publicamente alardeados. Havia como que uma aura de
mistério no próprio ritual da brutalidade, o que aumentava o terror
em relação a ele, e, conseqüentemente, a sua eficácia. Em vez da
ferida exposta, o que havia era o grudento emplastro, por baixo do
qual o pus se alastrava, gangrenando o tecido até não haver mais
possibilidade de cura. Isso explicava o fato de João, talvez o único
amigo que parecia entendê-lo, ter sumido por uns tempos para reaparecer, calmo e com o olhar perdido. Parecia buscar, na retina do
interlocutor, as respostas que lhe tinham sido para sempre arrancadas. Ria agora de um modo quase idiota, uma risada ao mesmo tempo lenta e gratuita, mostrando que não havia mais ninguém ali com
quem pudesse dialogar. Fosse lá o que tivessem feito ao amigo, não
permitiria que lhe fizessem o mesmo. Continuava a correr, e ouvia,
cada vez mais próximos, os gritos de seus perseguidores. Beirava a
exaustão. As vozes aproximavam-se, confundindo-se umas com as
outras. Correu para dentro de um terreno baldio cheio de escombros.
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Estava exaurido demais. Um barulho surdo e uma ardência nas costas fizeram-no perder os sentidos. Um choque pareceu reanimá-lo,
antes de o prostrar de vez. A última coisa que viu foi o olhar de um
homem que fora seu colega no colégio. Isso antes de mergulhar na
escuridão.
Acordou amarrado a uma mesa, em um lugar que muito se
assemelhava a um centro cirúrgico. Por meio das luzes que pairavam
sobre si, viu que lhe tinham raspado uma boa parte da cabeça, o
que lhe dava um aspecto à la Frankenstein. Não conteve a gargalhada, e uma enfermeira, meneando a cabeça em sinal de censura,
injetou mais um pouco do líquido que lhe estava sendo infundido.
Buscando um resquício de sua força habitual, tentou livrar-se das
amarras que o prendiam à cama, mas foi em vão. A enfermeira, que
parecia adivinhar-lhe as intenções, foi mais rápida, e imobilizou-o.
As vozes começaram a ficar mais fracas e distantes, entrecortadas, e ele apenas podia vislumbrar parte do que diziam: Nunca
vi... minha vida; não creio.... solução; ....como está. E foi então que
tudo escureceu. Uma violenta sacudida em seu corpo anunciou o
choque. Tentavam reanimá-lo? Ou matá-lo de vez? Abrindo os olhos,
piscou de forma maliciosa para a enfermeira, que não acreditava no
que via. Recorreria a Debussy, e tudo ficaria bem. Como era mesmo
a melodia? Não conseguia lembrar de forma alguma. Talvez até
a música o tivesse abandonado. Pensou nos cavalos, que libertaria, um a um, até cavalgarem para bem longe, montados por belas
Walquírias. Novo choque. Abriria as jaulas e gaiolas, e firmou bem
esse pensamento, para que não pairassem dúvidas. Outro choque,
ainda mais intenso do que o anterior, fez-lhe o corpo pular. Atearia
fogo àquele lugar maldito, assim que saísse dali. Mais um choque, e,
subitamente, outras vozes surgiram, estas bem nítidas: Até tu, Brutus?
Outro choque, especialmente violento: Pai, por que me abandonaste? Nesse momento, não havia mais melodia ou Cristo que o pudesse
ajudar. O corpo contorceu-se convulsivamente, e a saliva começou a
espumar no canto da boca, o que não o impediu de lançar um irônico sorriso à enfermeira. Conseguira cruzar a fronteira. Tinha agora
o controle nas mãos. Era livre.
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Arca de Noé
Carlos Bruni Fernandes*

É um ponto perdido na imensidão do Atlântico Norte, conhecido apenas pelos capitães das duas naves de guerra. Pode parecer
estranho que seus respectivos comandos não saibam onde exatamente estão a fragata americana USS John Wayne e o submarino
nuclear russo Nikita, este uma homenagem a um antigo líder político
reabilitado pela terceira vez.
Neste ano de 2050, nada mais é de estranhar em vista do
que está ocorrendo por todo o planeta. A exemplo do que ocorrera
lá pela metade do século passado, a guerra fria ressurgiu, e agora
o governo de cada um desses países tem razões de sobra para ficar
atento às atividades do outro.
O presidente americano, segundo a política dos republicanos
ortodoxos de seu governo, afirma serem os russos inimigos reais do
mundo ocidental, eles que, ao final do século XX, viviam percorrendo
a Europa com o pires na mão. Do lado russo, o presidente Putin II,
filho bastardo de um líder político do início do milênio, tem pensamento análogo.
A situação mundial, aliás, está caótica. Guerras pontuais, revoluções, tudo, enfim, é pretexto para que cada lado acuse o outro
de tentar expandir seus domínios. A unidade européia balança perigosamente; tropas austríacas estacionadas na fronteira germânica
alimentam essa paranóia. O islamismo ganha terreno nos países da
comunidade. Por seu lado, Holanda, Dinamarca e Suécia, recémconvertidas, pregam o Alcorão à força. A Espanha tenta, também
por meios violentos, separar-se do País Basco.
* Mora em São Paulo. Administrador de empresas, tem pós-graduação em Literatura
pela Universidade São Judas. Premiado em inúmeros concursos literários.
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Na América Latina, a situação não é diferente. Os países que
um dia formaram o que chamavam de Mercosul vivem às turras. Brasil, Argentina, Bolívia, Paraguai têm em seus governantes, expoentes
do crime organizado e brigam por uma posição melhor no mercado
internacional de drogas. Só não se expandem mais porque os Estados Unidos mantêm um rígido controle sobre a mercadoria que entra
em seu território, e a Colômbia combate duramente o tráfico.
A Ásia, por seu lado, nunca deixou de ser problema; Índia e
Paquistão estão em guerra e, recentemente, cada qual lançou uma
bomba atômica no outro. Morreram cerca de 13 milhões de pessoas,
o que no contexto indo-paquistanês não passa de mero detalhe. Tropas japonesas guardam a fronteira entre as Coréias do Norte, do
Sul e do Centro, enquanto Taiwan ameaça pela enésima vez invadir
a China continental.
Na África, espalham-se as epidemias de laboratório e, em
termos militares, seus países não pesam no panorama mundial. Destaque apenas para o apartheid imposto pelos negros às minorias
brancas no Sul.
Mesmo a Igreja, em sua proverbial sabedoria, está sem saber
o que fazer. O Vaticano, adquirido na década de 20 pela Igreja
Universal do Reino de Deus, vem através do papa Macedo II pedir
paz e compreensão entre os povos, mas a infinita sabedoria e fé do
piedoso pontífice não é ouvida.
Qual o papel, então, dos dois navios perdidos no meio do
oceano, a meio caminho entre a Europa e os EUA?
Seus comandantes já se haviam contatado semanas antes e,
em segredo, elaboraram um plano visando assegurar a paz mundial.
Era simples: cada uma dessas naves iria para a costa de seu respectivo país e ameaçaria jogar uma bomba nuclear em uma de suas
maiores cidades, caso os dirigentes não se dispusessem a entabular
conversações sobre paz. Simples e direto, achavam.
Mas não é tão simples como pensam. No navio americano,
não há unanimidade entre seus oficiais. O imediato critica reservadamente seu capitão e não tem, realmente, intenções de ver seu país
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alinhando-se com a Rússia. Todavia, não consegue evitar que suas
idéias cheguem a seu superior. Este o chama às falas:
— Muito bem, Sr. Jones. Quero saber aqui e agora quais são
suas intenções em face dos meus planos. Advirto-o de que pretendo
levar essa estratégia adiante, nem que para isso tenha de passar por
sobre meus oficiais.
— Senhor, com todo o respeito, devo informá-lo de que eu e
outros elementos da tripulação não concordamos com seus planos.
É preciso que saiba também: faremos o que for necessário para impedir tal insanidade.
— Nesse caso, considere-se detido.
— De maneira nenhuma, senhor. E mais: o míssil que o senhor
pretendia apontar para New York está direcionado para o submarino russo. Os russos, o senhor bem sabe, sempre foram nossos inimigos. Mesmo durante esses anos em que se pensava estarem eles realmente querendo a paz, na verdade tramavam contra a soberania,
o modo de vida e a existência dos Estados Unidos da América.
— A idéia é absurda. Se estivessem tramando contra nosso
país, teriam agido durante o governo Schwazenneger. Esse sim, um
irresponsável.
— Eu e os homens que me apóiam faremos tudo para evitar
esse contato. Portanto, considere-se detido o senhor. E, por favor,
largue esse revólver.
— Jamais. Trate de modificar o alvo do míssil.
Nunca. Dê-me a arma e...
Mostrando que fala a sério, o capitão não hesita em atirar em
seu primeiro-oficial.
— Merda, capitão. O senhor... enlouqueceu...
— Afaste-se desse painel, Sr. Jones. É uma ordem.
— Para o diabo com suas ordens. Eu disse... que vou... impedi-lo.
Sangrando e quase sem forças, o imediato alcança o botão
de disparo do míssil e o aciona. O navio estremece quando a mortífera arma sobe aos céus e depois desce, mergulhando no oceano.

Conto

145

— Marujo, mexa-se – vocifera o capitão. — Vá para o sonar.
Acompanhe o míssil.
O trêmulo marinheiro assim o faz. Com os fones no ouvido
e uma expressão parva, procura localizar o artefato. De repente,
grita:
— Jesus Cristo! Acertamos o submarino, capitão.
Lívido, o comandante fica sem ação alguma enquanto olha
pelas janelas da ponte. O mar parece em efervescência, causada
pelo impacto da arma contra a nave russa. O marinheiro vem tirá-lo
desse torpor:
— Capitão! Capitão! Eles contra-atacaram. Devem ter detectado o disparo antes de irem para o inferno e dispararam um míssil.
Ainda paralisado, o comandante vê o foguete russo sair das
águas subindo na frente de uma esteira de fogo e depois, lá no alto,
virar seu nariz na direção da fragata e descer com tudo.
A 330 quilômetros da Terra, a tripulação do ônibus espacial
Bill Gates olha estarrecida as labaredas atômicas devastando a face
do planeta. O dantesco espetáculo dura horas até que uma nuvem
cinzenta acaba por cobrir tudo.
Silenciosos, ficam todos os 12 tripulantes — dez homens e
duas mulheres — a olhar para o nada. Debaixo das nuvens provavelmente a vida fora extinta. O comandante da espaçonave chama-os
à razão:
— Bem, senhoras e senhores: parece que temos um problema.
Tudo indica que não sobrou viva alma lá embaixo.
— O que faremos, coronel?
— Aquilo que a finada humanidade e o destino esperariam de
nós: vamos repovoar a Terra.
— O QUÊ??? – indagam em uníssono as duas tripulantes.
Imagina-se que nas 72 órbitas restantes muita discussão vai
rolar.
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Casamento à moda antiga
Hugo César Peixoto Coutinho*

Acordou cedo como todos os dias, apesar de ter ido dormir
tão tarde. Passou a mão nos olhos como se quisesse limpar a vista
embaçada e procurou decifrar a hora indicada naquele relógio de
parede enorme que mandou instalar em frente à cama para não
perder mais a hora. O quarto estava escuro, mas a pouca luz que entrava através das cortinas era o bastante para iluminar os ponteiros
– um sobre o quatro e outro sobre o 12. Quatro da tarde, realmente
não dormi muito. Estava feliz e ansioso.
Ficou parado, encarando o relógio. Não sabia se levantava
para os trinta minutos de caminhada – seu exercício diário – ou se a
acordava para falar o que estava sentindo e, quem sabe, já começarem a pensar nos preparativos. Olhou para a esteira ergométrica
perto da janela, olhou para o relógio novamente: era um dia especial, por que não ficar na cama até mais tarde? Já com o celular na
mão, digitou dois números e virou-se para o lado direito da cama
para vê-la acordar. Estava mais linda do que nunca, sua futura esposa. Gostava de vê-la dormir de pertinho. Começou a forçar algumas
tosses curtas até ela se mexer e ele começar a falar.
– Boa-tarde, amor! É hora de levantar...
– Tão cedo? Vamos dormir só mais um pouquinho. Está bem:
boa-tarde, benzinho. Não precisa mais tossir... Não conseguiu dormir?
Sim, até tinha conseguido, mas por pouco tempo. Deitaram às
dez horas da manhã, mas se lembra de estar acordado duas horas
depois. Demorou a acreditar que ela aceitara seu pedido de casa* Mora em Recife. Com graduação em Jornalismo pela Universidade Federal de Pernambuco, tem textos premiados editados em antologia.

Conto

147

mento, talvez por isso o sono tenha custado a chegar. Ela é tão moderna, jurava que ia ouvir um não bem sonoro, o que não mudaria
nada na nossa relação. Mas já que ela acordou, era bom aproveitar
mais esse tempinho juntos.
– Estou tão feliz, quase virava a tarde acordado! Achava que
você não ia aceitar, que casamento era coisa de velho, do tempo do
meu pai. Uma cerimônia de casamento em pleno 2050, como nos
anos 10. Já pensou?
– Já! Será, no mínimo, interessante. Não sei o que me preocupa mais: os amigos acharem que somos loucos ou encararem como
uma festa retrô. Só fui a dois casamentos e nenhum deles aconteceu
na igreja, com a noiva de branco, padrinhos, flores, padre...
– Ah, mas o nosso vai ter tudo. Quando conectar meu pai,
vou pedir que envie os arquivos da cerimônia dele. Vamos ter que
observar bem para reproduzir o ambiente. Só não sei se vai ser
possível encontrar flores naturais para a decoração. Dá para acreditar que eles enchiam a igreja de flores e ainda jogavam pétalas na
saída dos noivos?
– É. Incrível, lindo! Mas acho que as nossas vão ser artificiais
mesmo, como diz o velho ditado: flor é rara e cara. Aliás, você ontem disse que antigamente os padrinhos assinavam um livro no final
da cerimônia. Como é que eles vão fazer isso? Pouca gente ainda
sabe escrever à mão e papel quase não se vê mais, também é raro
e caro.
Lana costumava ser exagerada quando não concordava com
suas idéias, mas às vezes tinha razão. Casar como antigamente não
era tão simples. Esse romantismo já está ficando complicado demais.
Inquieta, ela saiu de baixo dos lençóis e sentou na cama, como se
pensasse em mais detalhes. Bastou vê-la daquele jeito, sem roupas,
como ela costumava ficar em casa ou em qualquer lugar que se
sentisse à vontade, para que ele parasse de pensar na festa. Íntimos.
Parece ter 25 anos, mas tem 40, como eu. As pílulas funcionam mesmo. Tão natural e aqui do meu lado.
– O que foi? Parece que nunca me viu pelada.
– Estava aqui pensando no seu vestido de noiva. Vamos ter
que procurar muito quem o faça e ainda mandar instalar o sistema
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térmico para você não fritar antes de me dizer o sim. Um vestido bem
branco, assim da sua cor.
– Pára de reparar no meu corpo, Heitor! Está feito velho é? Vai
logo à varanda tirar suas roupas do sol, as baterias já devem estar
carregadas. No dia que uma falhar durante o dia, na rua, você não
vai agüentar o calor. Vai fritar antes de me ver vestida de noiva.
Ele acenou com a cabeça, levantou e foi em direção à varanda. Abriu as cortinas, foi lá fora, pegou as roupas e entrou. Estava
pensativo enquanto fechava as cortinas – tinham de ficar bem fechadas. Olhou para Lana sentada na cama, já alisando os cabelos com
uma maquininha. Como ela é vaidosa.
– Lana, por falar em sol, vamos marcar a cerimônia para que
horas? Quem não trabalha das 18 horas até a meia-noite, trabalha
das duas horas até as oito. Às dez da manhã está bom, não é? Se
fosse há uns cinco anos, você ia ter que entrar na igreja usando
óculos escuros anti-UV, imagina a cena!? Por sorte criaram as microlentes.
Sentada na cama, Lana continuava alisando os cabelos e parecia não ter prestado muita atenção. Ele sentou ao seu lado e quase
tenta desligar o aparelho e tirá-lo das mãos dela, mas desistiu, isso
ele não podia fazer por mais que sentisse vontade. Então esticou o
braço até a mesinha ao lado da cama e interfonou para Sany, a
empregada doméstica.
– O café-da-manhã e a agenda, por favor.
Menos de cinco minutos de espera e Sany já estava no quarto
segurando uma bandeja com água tônica, seis pílulas de vitamina
com sabores diferentes e um pão feito por ela. Aguardava autorização de Heitor para servi-lo, depois ler os compromissos do dia e ir
embora.
– Obrigado. Liberada.
– Você adora brincar de rei com a doméstica, não é? Se ela
conseguisse mandar em você, como eu, e não tivesse essa voz esquisita, juro que sentiria ciúmes. É um robô perfeito! Eu queria ter
dinheiro para ter um desses em minha casa, só para me servir.
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– Pois eu acharia bem melhor se o condomínio contratasse
várias secretárias humanas, de carne e osso. Os 60 apartamentos
deste prédio pagam uma fortuna mensal pelo aluguel dessa máquina
e querem que ela execute o serviço imediatamente. Então, quando
exigem muito da Sany, ela simplesmente pára, pois não consegue
priorizar as tarefas.
– É! Complicado mesmo. Já estava pensando em levá-la para
servir aos convidados durante a festa, mas já vi que é impossível.
Não, não quero vitaminas, engraçadinho! Vou ao banheiro. Volto
já.
Heitor tomou as pílulas e, em seguida, pegou aquele pão borrachudo. Era bom para exercitar o maxilar. Enquanto mastigava,
tentava elaborar mentalmente uma lista de comidas e bebidas que
seriam distribuídas no casamento. É, até que isso não vai ser muito
complicado, acho que não mudou muita coisa. Depois conecto meu
pai e pergunto. Também tinha de lembrar de perguntar o contato de
algum padre, vai ser tão difícil quanto encontrar papel e caneta. Era
nisso que pensava quando Lana apareceu sorridente, após um pulo
na cama.
– Benzinho, o casamento da gente vai ter estrela do céu?
– Eu não sei nem se vai ter padre... E o que é estrela do céu?
Isso eu não sei.
– Não sei se é assim que se chama. É o que você falou ontem,
uma semana só para nós. Sem trabalhar, só para andar de mãos,
ouvir música, dormir até meia-noite... Vai ter?
– Amor, não é estrela do céu, é lua-de-mel! Não, eu não estou
rindo. Enfim, acho difícil ganharmos uma semana de folga. O pessoal estranhou quando eu disse que ia casar, imagina se eu pedir uma
semana de lua-de-mel?! Vão é rir.
– E por que chama a semana de lua-de-mel, hein?
– Ah, o porquê eu não faço idéia. O que sei é que na época
do casamento do meu avô, em 1982, a lua-de-mel começava com
a noite de núpcias, pois o costume era o casal só manter relações
sexuais depois do casamento. Já na época do meu pai, a coisa era
bem mais liberal, embora ainda fosse encarada como tabu por muita
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gente. Lua-de-mel para o casal significava praticamente uma semana
de viagem, diversão.
– E hoje sexo é cafona, está fora de moda e virou coisa de velho. Viajarmos juntos por uma semana está fora de cogitação. Então,
lua-de-mel seria mesmo uns dias de folga.
Sentados na cama, os dois riram daquela situação. Depois de
mais de dois anos de relacionamento, tentavam planejar um casamento à moda antiga e viam o quanto seria difícil. Faltava tempo.
Faltavam condições. Faltava quase tudo. Mas os dois se divertiam,
riam porque não faltava vontade, vontade de ficarem juntos. E isso
era o essencial para eles.
– Benzinho, não vejo a hora de poder acordar vendo você
olhando para mim e depois ganhar um beijo de boa-tarde. Quando
é que nós vamos nos conhecer pessoalmente?
– Falta pouco, falta pouco. Prometo que neste dia nós nos
casamos, com ou sem lua-de-mel. Agora tenho que ir, não posso chegar tarde à empresa hoje. Pela manhã, quando você voltar, a gente
conecta novamente.
– Está bem. Então vamos. Tchau, bem.
– Tchau. Amo você.
Heitor pegou o celular, pressionou uma tecla, e a imagem de
Lana projetada sobre a cama se apagou lentamete. Era perfeita.
Perfeita. E quanta tecnologia! Vestiu as roupas, pegou a mochila,
mas, antes de sair, lembrou-se de conectar o pai. Pegou o celular,
digitou alguns números, e a imagem do pai surgiu projetada próxima
à porta, como todos os dias.
– Pai, é só para avisar que estou indo para o trabalho. Quer
que eu conecte para avisar quando eu chegar lá? Sim, sim, ela aceitou casar. Depois conto com mais calma.
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Foro planetário para
desenvolvimento do fundo
da ciência genômica
Paulo José Figueredo Pimenta*

O requerente concorda no caso de insolvência em doar seu
corpo em vida, para o Laboratório Lençol das Águas Puras. A citada
doação se destina à promoção de experiências, inclusive na transferência de órgãos, sem ônus para a Empresa Cobaias para Classe
“A” (lê-se [ei]), com eventual prejuízo à vida do requerente. O carro
precisava da cor ocre, com bordadinhos de ouro. O lustre – vinha de
Portugal – do século XVI – uma fortuna – era a mais nova mania de
Suze. Jonny não teve outro jeito, senão assinar o documento. Avisou a
família da necessidade de contenção de despesas. Os filhos fingiam
não entender e pediam o transportador aéreo última gestação e o
game de infra-vermelho do Ship acionado pelo movimento – sempre
pessoal e intransferível da íris (afinal, não deixa de ser uma atualização do onanismo). A esposa queria alugar um chalé submerso nas
límpidas águas da Baía da Guanabara. Suze e Jonny labutavam,
labutavam, labutavam... e compravam, compravam, compravam...
Era como se os objetos tivessem uma sobrevida relâmpago.
Reuniu a família e leu a Lei n. 01-TERRA (versões em português, inglês e chinês). Art. 1º – Fica permitida, no planeta Terra,
* Mora no Rio. Mestre em Letras pela UERJ, é funcionário público federal. Entre outros
títulos, publicou Boca-a-boca com Clarice de um só fôlego (2003).
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a instituição de viveiros humanos, para experimentos em prol da
pesquisa e do desenvolvimento científico e tecnológico. Art. 2º – Os
órgãos transplantados poderão ou não comprometer a vida do cidadão. Art. 3º – As condições ambientais devem ser as mais satisfatórias possíveis, a exemplo do que ocorrera com a criação de suínos.
Art. 4º – Serão castrados os homens e vulvectomizadas as mulheres.
Art. 5º – A cada transplante, deverão ser recolhidas as alíquotas de
15% sobre a tabela de órgãos divulgada pelo Conselho Internacional de Pesquisas científicas, ao Erário, e 15%, aos cofres intergovernamentais para manutenção do Programa. Art. 6º – O processo
de extração de órgãos deverá ser indolor. Art. 7º – Dada a política
de otimização dos recursos naturais, deve ser cremada a parte descartada e utilizada, na forma de adubo nobre, no Horto Florestal
do Riaulo. Parágrafo Único – Na Cerimônia, a família do de cujus
receberá um bônus no valor de 10% sobre o valor dívida principal,
para gastar no Shopping On line do Globo Octógono Infinito Gozo.
Art. 8º – Os órgãos extraídos serão destinados ao atendimento das
necessidades dos dirigentes nacionais que detenham o título de Cidadão Internacional, Pessoas Físicas, ou Pessoas Jurídicas, associados, com poder de voto, aos oito países mais ricos da Terra, mais o
Brasil.
Comunicou que assinara o documento e sabia que estava condenado, mas o fez naturalmente. Os filhos e a esposa disseram: Já
que é inevitável, papai, antes de você ir para a Pasárgada Invertida,
vamos nos despedir na Europa? Que tal querido? Qual a cútis de
meu novo consorte? Quer que seja mais alto, forte, fraco, intelec
tual...? Talvez heterossexual, ativo convicto... Jonny olha a esposa
nos olhos, o que constitui silente agressão. Piadinha, amor... é só
para descontrair. Suas cinzas, as jogo no mar. Não, pelo que reza o
documento, tem de ser no tal do Horto. Ah, minha alergia a flores...
ó Deus, o que a gente não faz pelos entes queridos...! A única coisa estranha é ser castrado. Acostumado com esta gangorra e essa
montanha-russa de entradas e saídas, nas cascatas do orgasmo. Cortar tudo. Não pode haver criança nesse local. Os órgãos precisam
esperar o tempo preciso da colheita.
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“Vou arrumar as malas”, disse. Ninguém desligou o shipman.
Os olhos vidrados na telinha inscrita na mão a um palmo dos olhos.
A mulher se extasiava assistindo à última inovação na modelação
do corpo. Além disso, a propaganda da rede Terra garantia que a
sobra de pele processada às outras substâncias, cuja fórmula era
segredo de Estado, era garantia de um poderoso cosmético contra
rugas.
Antes de terminar com a mala, em um raro momento de epifania, perguntou: Por que casei? Por que tive filhos? Por que fui comprando...? Depois de fechá-la vagarosamente, saiu e foi enfrentar o
corte do pau. Vivendo com estranhos condenados à alegria, o espaço lembrava o imaginário judaico-cristão. Transposto o limiar, sob
o arco imenso e multicolorido de estrelas brilhantes, quitava dívida
com Cartão de Crédito Internacional FARMA Elétron S. A.
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A grande virada
Simone Alves Pedersen*

Acordo assustada e gritando, depois de um pesadelo horrível,
quando minha mãe entra correndo no meu quarto e, me abraçando,
pergunta o que aconteceu. Eu lhe conto, então, o pesadelo que tive
novamente, igualzinho ao da última vez.
Estou sobrevoando a cidade de São Paulo, com minhas asas
mecânicas, helicópteros individuais que substituíram os automóveis,
e fico horrorizada com o que vejo. As ruas congestionadas, com
mais de seis milhões de carros em São Paulo, os rios das Marginais
Tietê e Pinheiros, poluídos, cheios de garrafas plásticas flutuando.
Nas margens, urubus e capivaras que se alimentam de restos orgânicos.
O ar, de tão poluído, faz com que as pessoas usem máscaras
de oxigênio, em pequenas garrafas metálicas que carregam como
mochilas. Não há pássaros voando, somente um quantidade enorme
de aviões e helicópteros passam por mim.
De repente, me vejo em Foz do Iguaçu, e as cachoeiras estão
sem água, pois as secas têm se agravado muito com o aquecimento
global. Resolvo voar para o Amazonas, e vejo a Floresta Amazônica sendo destruída, com desmatamento ilegal, sem reflorestamento,
afetando todo o ecossistema, e os animais se refugiando, à procura
de comida, e cada vez mais espécies entrando em extinção, e assim
mesmo, sendo caçados para comercialização.
Sobrevôo cidades de norte a sul, e vejo pessoas que saem
dos supermercados com inúmeras sacolas plásticas, que degradam
o ambiente de forma incomparável. Dirigem veículos que emitem
* Mora em Vinhedo (SP). Formada em Direito, por dez anos viveu no exterior. Começou a escrever este ano e já vem obtendo classificações em concursos literários.
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CO2 em quantidade suficiente para destruir a camada de ozônio, e,
inacreditavelmente, a maioria dos carros nos congestionamentos tem
uma só pessoa ao volante, sem nenhum passageiro.
Grito para elas pararem de destruir o mundo, mas elas não me
escutam, continuam suas atividades, como se o mundo fosse eterno.
Subo mais alto para ver o mundo como um todo, e o quadro fica
ainda pior.
É tão triste, as plantações sofrendo com as catástrofes naturais,
derivadas do superaquecimento global, e as doenças, que castigam
a população, por causa da falta de condições de higiene, do desmatamento que faz com que pragas atinjam as cidades, e pessoas
morrendo de fome. Ratos por todos os lados, alimentando-se do lixo
nas margens dos rios. Guerras e guerrilhas acabando com seres humanos como se não valessem nada, como se não tivessem famílias.
Empresas despejando lixo nos rios, exaurindo gases pelas
chaminés, e o próprio povo matando o planeta Terra, sem reciclar o
lixo, separar o orgânico, consumindo sem consciência de que cada
ato, de cada cidadão, afeta o meio ambiente.
O mar, pobre mar, como um depósito de lixo, quase sem peixes, tem até vasos sanitários no seu fundo. Peixes presos no lixo,
pássaros cobertos de óleo de outro cargueiro que vazou. Água e
energia elétrica desperdiçadas que, quando se olha do alto do mundo, parece que são milhões de estrelas, de tantas luzes acesas.
– Choro e imploro, mas ninguém me escuta. Animais, plantas
e pessoas morrendo aos milhares. É insuportável ver tanta crueldade.
Então acordo, com tamanho desespero, mãe – finalizo.
Minha mãe, que me abraça e escuta calmamente, diz para eu
não ficar ouvindo as histórias da minha avó dessa forma. Realmente,
poucas décadas atrás, até 2010, o mundo era daquele jeito. Mas
não tinha perigo de voltar a ser.
Porque os seres humanos, quando perceberam que haviam
chegado a um ponto extremo, reuniram-se por meio de seus chefes
de Estado, e na reunião mais importante de toda a história da humanidade, haviam se despido de seus interesses regionais e imediatistas, e admitido que o mundo estava prestes a acabar.
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Essa reunião, conhecida como “A Grande Virada”, acontecera em 2012 e, em 30 anos, a humanidade havia progredido o equivalente a 200 anos, não só por recuperar, mas também por deixar
de danificar o meio ambiente.
A tecnologia avançada de muitos países foi complementada
por outros, e o que se viu foi um avanço que jamais a humanidade
sonhara. Houve distribuição de rendas, com os países ricos ajudando os pobres, não só levando comida e remédios, mas levando empresas, trabalho e infra-estrutura, para que eles próprios pudessem
também progredir e crescer.
A evolução da raça humana havia sido espetacular, e tudo
resultado de um movimento que iniciaria no final dos anos 90, timidamente, mas que aos poucos fora levando informação às populações sobre os perigos que estariam por vir. E essas pessoas foram,
discretamente, mudando seus hábitos, consumindo somente produtos
de empresas verdes, fazendo com que as empresas que quisessem
sobreviver mudassem suas diretrizes e fossem pró-meio ambiente, e
então, o povo e os empresários pressionaram os governantes para
tomarem partido, verde ou não, e do que parecia ser apenas um
sonho surgiu a grande virada na história da humanidade.
Minha mãe me dá um beijo e, vendo-me mais calma, volta
para a cama.
Eu, com apenas 15 anos, ainda achava que as histórias da
minha avó eram mais horripilantes que as do meu avô, sobre dinossauros. Porque parecia que eram tão reais, e tão próximas, apenas
poucas décadas atrás. Mas consigo dormir novamente.
Quando o dia amanheceu e meu robô ajudante abriu as cortinas, enquanto me servia o café-da-manhã, observei o céu azul e
os pássaros cantando em meu jardim. Mesmo tendo aulas por via
satélite em casa, eu preferia ir pessoalmente à escola, para estar
com meus amigos. Com as asas mecânicas, tudo era muito perto, e
sem poluir. Adorava as aulas na Floresta Amazônica, onde, apesar
de estar diminuída a um terço do seu tamanho original, o projeto de
reflorestamento estava indo muito bem. Em 50 anos, teríamos alcançado 70% do que ela era.
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Eu amava a cidade de São Paulo, talvez porque meus avós
lá nasceram, e sempre que podia sobrevoava os rios das marginais,
onde hoje peixes saltavam e crianças nadavam, como havia sido na
infância de meus bisavós.
O orgulho do meu avô era o principal avanço da informática que foram os programas da Receita Federal que asseguraram
a distribuição de rendas, e o da Justiça, que possibilitou aos juízes
julgarem todos os casos que estavam atrasados, fazendo com que as
pessoas passassem a respeitar as leis, que eram imediatamente aplicadas. Além do que, com a distribuição de renda, os crimes haviam
decaído enormemente.
No final do dia, passo na casa dos meus avós e pergunto,
pela milésima vez, se ela não exagerou naquelas história que me
contou, sobre guerras, degradação do meio ambiente, violência,
fome e doenças que existiam no mundo apenas poucas décadas
atrás, como ensinavam nas escolas.
E ela me responde que, quando era criança, ela também não
acreditaria se lhe dissessem que no ano de 2010 haveria tantos
helicópteros sobrevoando São Paulo, que aviões capazes de transportar quase 600 pessoas voariam entre continentes, que as pessoas
poderiam usar um computador para se comunicar, ou até ver a outra
pessoa, no outro lado do mundo, e que um pequeno aparelho seria,
além de telefone móvel, câmera fotográfica e de vídeo, televisão e
rádio. Mas que tudo isso, que era considerado ficção científica nos
anos 1970, em 2010 era realidade.
Então, por que era tão difícil eu acreditar que, em 40 anos,
o mundo poderia ter mudado completamente? Pois a globalização
tornou o mundo um pequeno lugar, e a tecnologia possibilitou a
troca de informações em tempo real, e depois disso, nada mais na
história demoraria centenas de anos como antes, tudo aconteceria
em pouco tempo, e décadas seriam o suficiente para mudar o mundo
completamente.
Eu lhe dou um beijo no rosto e me despeço, depois de pegar
mais um bolinho de chuva, mas, quando vou saindo pela porta, olho
para trás e lhe digo, com um sorriso maroto, que tudo pode ter muda-
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do completamente, mas que existe algo que nunca mudou, e nunca
vai mudar no mundo, que é o fato de as pessoas terem sentimentos,
se amarem, e de as avós serem muito mais sábias que seus netos.
Mando um beijinho de longe, e ela me diz:
– Pode vir aqui beijar de verdade, porque o calor do contato
humano também não foi ainda substituído por nada melhor, minha
neta querida!
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Iltna e os olhos
Augusto Soares*

“É preciso erguer os olhos aos céus, uma e muitas vezes: às
vezes, com oração, às vezes com desesperação.” Padre Antônio
Vieira
Os olhos de Iltna abandonaram sua habitual coloração dourada – agora róseos – quando seu querido Usg deu o presente: uma
viagem a Manaus, capital do Brasil, lá no planeta Terra. Não que
Iltna desconhecesse a cidade ou a imensidão em volta, aliás visitada
por ela com freqüência, via holograma, ali mesmo em seu planetinha
Uliók, lugar mais tranqüilo da galáxia, de onde chegava, permanecendo na sala, a todos os sistemas solares próximos – tudo por hologramas, sem sair do conforto e serenidade característicos do planeta
Uliók. Podia, a distância, entrar em igarapé, contemplar vitória-régia
ou subir até algum alto de castanheira. Deparou com visagens a
perambular pela Amazônia, mas mantinha o controle, para não ser
encantada; quem vai embora com visagem demora muito a voltar, se
é que volta. Assim é com o Boto, Iara, Curupira. Então, com medo
– mesmo de tão longe – fechava os olhos, quando via uma. Certa
vez, ficaram abertos; aí, a visagem veio vindo, como se estivesse
sob hipnose em face dos olhos brilhantes e multicoloridos de Iltna; as
duas pararam e, de repente, fugiram a correr, em direções opostas.
Compreendeu ter sido vista como visagem pela visagem. Costumava
pôr-se em frente ao Monte Roraima, cujas lágrimas se juntavam às
suas, enquanto imaginava a Árvore de Todos os Frutos e adivinhava
* Mora no Rio. Formado pela Escola de Comunicação da UFRJ, é redator de publicidade e propaganda.
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a presença de Makunaima. Depois ia atrás do canto do Uirapuru e,
no caminho, em horas mortas – essas em que as visagens preferem
assombrar – via Caipora, Boto e até Boiúna – mas sem ficar encantada (e as visagens também não).
Queria, entretanto, sentir pessoalmente, na pele, o ar, a rua, o
sol e o cheiro da capital do Brasil, quando caminhasse até o Teatro
Amazonas (já tão familiar nos hologramas), e lá atravessasse a fileira por entre as poltronas, tendo nas narinas o requinte dos perfumes
e depois, sentada, acompanhasse uma ópera, para, à saída, saborear danças e alegorias amazoninas, onde o boi era mais que boi,
árvore mais que árvore, presenças embriagadoras no coração da
gente – até de quem estava em outro planeta, mesmo se fosse num
planeta agradável como Uliók.
O querido Usg de Iltna, embora achasse mais prudente holograma, compartilhava de seu entusiasmo: bastava contemplar o êxito brasileiro ao extrair riqueza sem ela se esgotar e sem prejudicar
nada nem ninguém – até pelo contrário, o látex, os óleos, as medicações, os alimentos e todos os inumeráveis recursos chegavam às
mãos em abundância crescente, e tudo vicejava como nunca, desde
o fim das queimadas e outros flagelos; boa parte da transformação
se devia à mudança da capital para Manaus, ou a fatos simples
como, por exemplo, o prestígio da minhoca na produção de húmus.
As restrições à viagem decorriam dos perigos – não no Brasil que,
afinal, estava sob a Redoma, mas em volta. Usg, preocupado com
as seqüelas deixadas pela Grande Guerra de 2037/39 – da qual o
único a sair ileso havia sido o Brasil, por ser o principal fornecedor
de água, alimentos, energia e matéria-prima para remédios (que aos
outros países não interessava contaminar), e também por acontecimentos outros –, havia hesitado em aceitar a viagem de sua doce
Iltna. Afinal, nesse 2050, pouco mais de dez anos após a Grande
Guerra, os efeitos radiativos, bacteriológicos e outros continuavam a
se espalhar, embora não sob a Redoma.
Com longa experiência a observar o planeta Terra, Usg sabia ser um inferno essa história de guerrear; os terráqueos chegavam a fazer guerras pessoais, até na vida de casal – ao pensar
nisso, aumentava sua tolerância em relação às mudanças de Iltna,
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aceitas com doçura: gostava das cores trazidas pelas emoções ao
olhar dela, ora rubi, ora rosa, às vezes cor de fogo, quase sempre dourado. As cores trazidas pela guerra provocavam sensações
bem diferentes. Uliók já atingia agora 1.700 anos sem tamanha
catástrofe; um outro planeta havia conseguido 200 anos de paz; a
maioria ficava em cerca de 50 – mas a Terra permanecia em conflito
incessante, aqui e ali, embora com armas “convencionais”, após a
Extinção das Bombas Maiores. A tendência era tais belicosos saírem
para a conquista de outros planetas, multiplicando-se e multiplicando
suas mazelas galáxia afora, o que punha em risco Uliók e todos os
demais. Os cientistas terráqueos haviam antecipado em que daria
a superpopulação, numa experiência: cobaias dispostas em espaço
exíguo acabavam por matar umas às outras. A experiência havia
sido bem divulgada, mas quem dá atenção a cientistas?
Os uliokianos costumavam atender às recomendações científicas; nos últimos tempos, os alertas, em sua maioria, se referiam à
Terra, e os uliokianos acompanhavam as pesquisas e conclusões dos
terráqueos – por exemplo, o estabelecimento do Cinturão Cyber de
Segurança, através da Joint Vision, pelos Estados Unidos, no início do
século, cuja primeira conseqüência prática fora a Guerra do Iraque,
utilizando o método “cirúrgico”; viram os terráqueos perceberem o
retorno do ciclo orbital de elíptico para circular, com o superaquecimento daí resultante e, sem muita demora, os primeiros passos em
direção à colonização de Marte pelos americanos. Uliók, embora
ficasse nas imediações do mesmo sistema solar, não fazia contatos
diretos com os terráqueos, mesmo sendo vizinhos. Desconhecia-se,
na Terra, a existência dos uliokianos, que tinham um olhar especial
para certo país meio na contramão do mundo – por mais que os
inventores e cientistas de tal país, o Brasil, fossem atraídos para fora,
na “evasão de cérebros”, ou cerceados, sempre surgiam outros, tão
inesgotavelmente quanto seus recursos naturais. Os atentos uliokianos observaram as pesquisas feitas por integrantes da Universidade
Federal Fluminense, a UFF, relativas ao nível ascendente do mar,
cujas ondas, em certos momentos, davam impressão de querer abocanhar tudo. Aliás, era impossível a qualquer pesquisador, ao entrar
na Biblioteca Central do Gragoatá, na UFF, não ser invadido pela
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beleza do mar logo à frente, e não pensar numa invasão de outra ordem, em função do degelo sofrido pelas calotas polares e montanhas
nevadas mundo afora. A mesma sensação dava o mar de Icaraí, em
frente ao Teatro da UFF.
O público tratava o assunto como lenda e, embora respeitasse lendas sérias, desconsiderava essa, por ser um tema batido,
de Nostradamus a Antônio Conselheiro e, até então, nada: o mar
continuava lá e a terra cá. Não é difícil entender: alguém às voltas
com a próxima refeição ou prestação não pode acrescentar a suas
preocupações o temor de ser afogado de repente, no caminho entre
a casa e o trabalho. Os uliokianos, ao contrário, sentiam que do
problema daria conta a engenhosidade brasileira, capaz de resolver
complicações imensas a baixo custo – como ao inventar filtro caseiro para água poluída, carros ultraleves e antipoluentes fabricados
com material reciclável, cisterna com água potável, identificador de
chamadas, computador sem mouse e uma infinidade de inventos memoráveis.
Um belo dia, na UFF, um pesquisador leu certa história escrita
para o Prêmio UFF de Literatura/2008, cujo título era “Iltna”, ou coisa parecida, no qual o autor propugnava que se entrasse na freqüência das visagens e mitos brasileiros – tais como Uirapuru, Curupira,
Iara, o Monte Roraima de Makunaima e a estrela onde morava Macunaíma – a fim de solicitar sua intercessão junto à Lua, ao Sol e às
Estrelas e assim diminuir o aquecimento planetário. Resolveu incluir
essas idéias num brainstorming, procedimento sem nenhuma censura
mental. Pesquisador que era, pesquisou; em resumo, daí nasceu um
projeto. Quando, anos depois, em 2017, sobreveio a tragédia no
Litoral Sul, os governantes correram às universidades, em busca de
medidas preventivas para o caso de repetir-se o desastre, na velha
tradição brasileira de “instalar a tranca só após arrombamento” – e
o projeto em questão veio à tona. Destinaram-lhe recursos especiais,
objetivando o máximo de eficiência e celeridade. O organismo nacional se voltava para suas extremidades abertas. E nada; nenhum
resultado. Somente quando os olhos do Brasil se voltaram para o
Monte Roraima com reverência, o Monte Roraima, sempre em lágri-
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mas, vislumbrou onde manifestar sua compaixão. E teve lugar um
evento sem igual: as Visagens, a estrela da Vitória-Régia, a estrela
de Macunaíma e o Monte Roraima de Makunaima intercederam; o
Sol e a Lua consentiram em mudar sua posição. Daí resultou nova
configuração planetária, sem degelo, nem superaquecimento, nem
dilúvio. Mas os homens permaneceram os mesmos.
A mente uliokiana, antecipando o horror vindouro e percebendo nada ser possível na Terra fora do alcance da Joint Vision,
a menos que, em vez de acontecer de dentro para fora, fosse de
fora para dentro, utilizou sua tecnologia superior para trespassar o
Cinturão de Segurança e, com raios invisíveis, criou às escondidas
sobre o Brasil uma Redoma protetora contra radiação nuclear, bactérias etc. Se os demais países descobrissem, tudo voltaria à estaca
zero. A tecnologia uliokiana impedia que a estrutura fosse detectada
(até mesmo por um autor – ou autora – “onisciente”). Em 2036, ante
os sintomas de conflito global iminente, o Brasil, onde havia água,
energia, alimentos e remédios para todos, foi declarado neutro pela
unanimidade das nações. Parecia uma Suíça gigantesca, só que,
em vez de banco, fazenda: um próspero fazendão – a zona rural
do mundo, afastada, pacata e vendendo saúde. Nenhuma potência
podia estabelecer com ela acordo exclusivo, menos ainda invadir ou
retalhar o território (o que provocaria sabotagens entre as potências,
além de uma desgastante guerrilha movida por soldados indígenas
do Brasil acostumados à selva), sob pena de arruinar a fonte. Como
estava saía também mais barato e funcional. A guerra eclodiu em
37 – e em 39 acabou: já não havia quem combater.
O Distrito Federal, transferido, em 2032, para Manaus, de
onde o governo poderia deslocar-se rapidamente até um abrigo no
meio da selva, foi para onde Iltna viajou, em 2050. Alguns anos antes, os uliokianos haviam estabelecido contato. Iltna pôde então fitar,
de verdade, todos aqueles olhos – antes, olhinhos desesperados: os
olhos do Brasil, agora de perto. E assim se encontraram os olhos de
lá e os olhos de cá. Iltna foi para o teatro e sentou-se perto de algumas visagens, tendo, de um lado, seu querido Usg, e, do outro, os
pesquisadores da UFF, na bela Manaus.
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Imutável
Luciana Cordeiro Gomes da Costa*

Ela já estava perto de casa. Apertou o botão mínimo que se
encontrava escondido no elástico de seu rabo de cavalo que simultaneamente acionava sua cafeteira e o sistema de ventilação do apartamento.
Ainda demoraria um pouco, o tráfego aéreo a cada dia se
assemelhava mais ao antigo tempo em que os carros percorriam as
ruas. Pôde estacionar bem perto do edifício. Entrou em casa, tomou
o café e resolveu fazer o exercício físico ao ar livre.
Na verdade, ela era uma das poucas que gostavam de correr
na rua, sentia um prazer quase ancestral em perceber o ar cortando
seu rosto enquanto corria. Nada de suar dentro de ambientes acondicionados. Liberdade.
Tinha uma ótima resistência física, deu meia-volta em sua Village – eufemismo para o bunker onde a população de bom poder
aquisitivo e sem vícios químicos morava, estudava, trabalhava, se
divertia.
As Villages haviam sido inspiradas nos condomínios de segurança máxima que eram muito comuns no início do século, principalmente no antigo Brasil. E sua qualidade variava de acordo com
a classe econômica: nas villages de altíssimo nível havia inclusive
vegetação verdadeira. As poucas árvores reais que ainda restam
ornam os bulevares de quem podia pagar o luxo de vê-las.
Mas ela não era tão rica assim. Imagina que privilégio poder
correr por entre árvores reais! Antes da Grande Segregação acontecer, isso era tão possível, comum até. Ela era pouco maior que um
* Mora em Niterói. Professora de Inglês, é formada em Letras pela UERJ, com pósgraduação em Literaturas de Língua Inglesa (UERJ) e Tradução (PUC).
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bebê em 2028, quando a construção das Villages foi concluída, e a
população da Terra foi dividida. Já faz 22 anos.
Ela nem se recorda de como era a vida antes da GS, ainda
bem. Ela sente arrepios toda vez que alguém mais velho conta como
era o mundo quando este ainda era dividido em países e cidades,
antes da criação das Villages. As pessoas andavam livremente pelas
ruas com pouca proteção. Viviam à mercê da violência gerada pelo
tráfico de drogas e pobreza. Muitos dizem que foi um mal necessário. A vida estava impossível com as hordas rondando, atacando,
ameaçando e matando.
Pensou no Brasil, de que seus pais tanto falavam. Não existe
mais Brasil. Na realidade, devido ao clima favorável e ao que restou
do que um dia foi chamado de floresta, a área que o antigo “Brasil”
ocupava se tornou o local das Villages dos mais favorecidos. Elas
se situam nas antigas Américas e em parte do que foi chamado de
Europa. E abrigam pessoas de diferentes níveis sociais, que não só
possuíam algum recurso financeiro que possibilitou a compra de um
lote, mas também comprovavam uma total ausência de toxicomania, através de exames variados. Quem burlava essa exigência era
sumariamente banido da Village, posto a navegar para além das
enormes barreiras que fecham o mar, limite entre o mundo seguro e
organizado e o caos e desordem.
Apesar de muitas não terem vegetação verdadeira, a vida nas
Villages é muito próxima da ideal. Há sistemas de reciclagem de
materiais e de água. Ela não faz a mínima idéia de como é a vida
fora da imensa bolha que as cobre e os protege. Já ouviu dizer que a
população que vive do lado de fora foi extinta, devido à falta d’água
potável. Ela não sabe. Nem quer saber.
Voltou para casa. Preparou sua comida: abriu um pacotinho,
despejou o conteúdo – um pozinho – em um prato, adicionou um
pouquinho d’água e em instantes surgiu uma apetitosa refeição. É
claro que ela, como todos os outros, podia simplesmente se nutrir
do pozinho, mas isso continua sendo uma barreira que aguardava
o passar do tempo para ser transposta. As pessoas ainda sentiam a
necessidade de captar o prazer visual no alimento.
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Tocou um botão na parede para ouvir uma música. Sem perceber, deu um passo para trás. De modo instantâneo sua cabeça se
encheu de lembranças. Ele adorava essa música. Sentiu um nó na
garganta. Por onde andará? Será que ele ainda pensa nela? Quanta
saudade... Lágrimas brotaram de seus olhos. Lágrimas de amor.
Amor. A única coisa que o futuro não conseguiu mudar.
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O manuscrito
Davi Menossi Gonzales*

É importante que fique claro, a quem quer que encontre este
pequeno manuscrito, os motivos que me levaram a grafá-lo. Muito
longe de ser uma tarefa simples, foi motivo de grande sacrifício,
dadas as condições em que o trabalho se desenvolveu. Explico: o
fato é que sou operário, membro da casta C2, agraciado com o direito a uma renda fixa mensal, a qual provê as necessidades de oito
vidas, entre familiares e protegidos. E apesar das 16 horas diárias
de trabalho, quase que ininterruptas, posso considerar-me um privilegiado — verdadeira elite entre muitos que não aferem qualquer tipo
de rendimento. Assim, as poucas horas de que disponho para meu
descanso, estas as passei traçando estes símbolos, manualmente,
desenhando-os meticulosamente, um a um.
Há tempos que os símbolos deixaram de ser desenhados pela
mão do homem, o que, com o passar do tempo, transformou-se em
uma verdadeira arte, dominada por poucos. Afinal, por que deveriam os dados codificados e armazenados em bancos ser substituídos
por símbolos primitivos e de difícil desenho? Horas e horas perdidas,
debruçado sobre uma folha de papel, para compor alguns poucos
significados...
Voltemos ao motivo pelo qual me proponho a este enfadonho
trabalho: simplesmente por treino. A busca de velocidade e perfeição no desenho destes símbolos. O fato é que esta poderá ser a
oportunidade de minha vida, nunca antes por mim sonhada. Estes
pequenos símbolos, que por muitas gerações foram denominados
“letras”, serão minha passagem para uma vida melhor e mais gra* Mora em São Caetano do Sul (SP). Engenheiro de produção, trabalha no setor
público. Com textos premiados, participou de várias antologias.
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tificante. E é por isso que treino tanto, ao ponto de ter os punhos
doloridos e as vistas cansadas. Somente mais alguns dias e deverei
ser chamado ao teste para seleção do melhor candidato — aquele
com a nobre missão de descrever, por suas próprias mãos, o mundo
em que vivemos.
Certamente que o nosso mundo já está muito bem registrado,
sob todos os aspectos possíveis, e obviamente que apenas transcreverei páginas e páginas que foram geradas por comando de voz,
devendo este meu trabalho, no decorrer de sua execução, receber
meticulosa verificação de sua qualidade. Assim, não poderei emitir
qualquer opinião sobre o universo que me cerca. De fato, deverei
apenas transcrever o julgamento dos sábios de nossa época, ou, por
que não dizer, dos poderosos de nosso tempo.
Creiam-me, senhores, que um trabalho como este seria o sonho
realizado de qualquer um que pertença a minha casta. Os empregos
nas fábricas sugam-nos rapidamente a vida, com uma velocidade
proporcional com que se extinguem, tornando a concorrência ainda
maior.
Os grandes conglomerados industriais necessitam cada vez
menos de mentes e braços a seu serviço. Especialmente nas empresas onde tenho trabalhado: sou operário na produção de alimentos,
onde construímos proteínas básicas, a partir de compostos não-orgânicos, e que serão posteriormente mascarados por outras indústrias
na forma de agradáveis comestíveis, consumidos pela casta mais
pobre da população.
Nossas indústrias constroem o alimento a partir de praticamente nada, o que, sem dúvida, é uma das razões pelas quais a espécie
humana ainda sobrevive, muito embora estejamos amontoados uns
sobre os outros. Com 93% do planeta coberto pelos oceanos, pouco
espaço resta para habitarmos. E o rápido degelo das calotas polares
deve tornar essa situação ainda pior.
Atualmente, muito se fala em habitações humanas sob um mar
que estaria completamente descontaminado. Fala-se também nas viagens espaciais para a conquista de novos mundos — novos espaços
— muito poético, porém nunca concretizado. E quanto à manipula-
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ção dos genomas como tecnologia para prolongar a vida? Prolongar
a vida? Para quê? Já não temos onde pôr estes que aqui estão...
Sobre o contato com civilizações extraterrestres, nada mais
foi dito, diante da recente constatação irrefutável de que estamos
completamente sozinhos: definitivamente somos os responsáveis por
representar a única centelha de vida inteligente neste vasto universo.
Creio que esta será a maior de todas as frustrações de nossa civilização...
Muitas das previsões que acompanharam os cientistas durante
séculos não se concretizaram. Parece-me que a humanidade depositou todas as suas fichas no avanço de uma tecnologia milagrosa. E
esta realmente desenvolveu-se, mas apenas nas áreas em que poderia gerar riqueza, que foi rapidamente absorvida por alguns poucos.
Assim, pequena foi sua contribuição à vida, e como conseqüência
da inexistente preocupação com outros fatores que não trouxessem
lucro, essa mesma tecnologia foi responsável por tornar o planeta
irremediavelmente doente.
Mas, voltando à questão do teste que enfrentarei: se for capaz, através da prática intensa, de grafar, de forma rápida e com
perfeição, o documento de que necessitam, serei contratado e esquecerei completamente os problemas deste mundo. Ganharei uma
nova vida. Explico: meus potenciais contratantes são possuidores de
verdadeira obsessão pelas tradições, em especial aquelas já esquecidas pela maioria dos homens e querem, a qualquer custo, redigir
um documento que deverá ser encerrado em uma dessas cápsulas do
tempo a serem abertas daqui a dois séculos, com o objetivo de mais
uma vez preservarem a tradição, em sua forma mais pura.
Dizem os historiadores que esse grupo iniciou suas atividades
ainda no século XXI. De início autodenominavam-se os “Slow-foods”,
em uma alusão às longas refeições realizadas em família, talvez
como forma de protesto ao desvirtuamento do convívio familiar, e à
alimentação feita de forma automática. Com o tempo, outros elementos tradicionais da vida “simples e vagarosa” foram incorporados,
principalmente aqueles que demonstravam clara aversão à utilização da tecnologia de ponta na vida cotidiana.
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Desprezados e tachados de lunáticos, esses homens refugiaram-se em pequenas extensões de terra, essencialmente onde perceberam que a contaminação poderia ser contida ou revertida. Esses
pequenos redutos foram encerrados, envoltos em muralhas intransponíveis, com o objetivo de isolar-se do restante do mundo. Passaram
a denominar-se “FAS – Fazendas Auto-Suficientes”, como menção às
propriedades utilizadas no século XXI para a produção de alimentos
por meios naturais. O grupo a que me refiro, meus contratantes em
potencial, estão entre os maiores representantes desse movimento
tradicionalista, e suas terras estão localizadas entre os quadrantes
K23 e K27, um lugar que, segundo minhas pesquisas, já fez parte de
diversas geodivisões com nomes estranhos, entre eles, Gondwana,
Novo Mundo, Terra de Santa Cruz, Brasil, Nuevo Paraguay, e mais
recentemente compôs os denominados Emirados Amazônicos.
Pouco se sabe sobre a vida nesses lugares, mas é certo que
todos os “Grandes Provedores”, sem exceção, vivem em Fazendas
Auto-Suficientes, isolados da pobreza do mundo. A única oportunidade de um não-rico cruzar suas fronteiras é no recrutamento para
o trabalho, geralmente manual, oportunidade raríssima e que não
pretendo desperdiçar.
Diz-se que possuem reservas de água não proveniente de dessalinação, e que brota diretamente do chão, com nutrientes minerais, completamente livre de contaminações. O cultivo de alimentos
há tanto abandonado por conta dos níveis impróprios de impurezas
químicas e radioativas dos solos parece ter sido de alguma forma recuperado e utilizado em suas técnicas primitivas e milenares. Segundo especulações, esse tipo de alimentação possuiria nutrientes que
trariam longevidade a nossos organismos, tendo sido, segundo contam, registrados casos de homens e mulheres com mais de 80 anos
de idade! Obviamente que deve haver muita fantasia permeando a
imaginação dessas pessoas... 80 anos... Não creio absolutamente
que seja possível.
Contam-se ainda história sobre a geração de ozônio artificial,
que em determinadas regiões permitira a exposição da pele humana
diretamente ao sol, sem qualquer espécie de proteção. Existiriam

Conto

171

ali locais onde as pessoas ficariam completamente despidas ao ar
livre, sem nenhuma proteção à pele e sem qualquer conseqüência.
Esse artifício de recombinar o ozônio na atmosfera local seria responsável por derrubar a temperatura periférica da região em quase
2o centígrados!
De minha parte, tendo em conta o estado em que se encontra
o planeta, não creio que possam ter recriado ambientes com níveis
de contaminação tão aceitáveis a ponto de cultivarem vegetais que
possam ser usados como alimento. Quanto aos banhos de sol, talvez, mas quem se arriscaria? Essas coisas pretendo descobrir com
meus próprios olhos, mas, para que isso aconteça, preciso praticar
muito ainda. Sei que existem muitos artistas por esse mundo afora
que ainda praticam a caligrafia e que, portanto, a concorrência ao
emprego não será assim tão fácil.
Resta-me apenas praticar. Mas por hoje estou muito cansado. Amanhã continuarei treinando, escrevendo sobre outras coisas.
Acaba de me ocorrer um ótimo assunto que renderá longas horas
de exercício: amanhã discorrerei sobre “as políticas governamentais
de combate ao tráfico de órgãos humanos”.
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Patifes
Roque Aloisio Weschenfelder*

Creio na ressurreição de todos os animais extintos.
Camuflado me indigna com suas idéias eu digo para Contígua. É sabível que ele não tem razão pois se extinto está extinto fica
eu acrescento. Agora o século do medo já anda pela metade. Lá no
ano dois mil pensavam que o aquecimento global alteraria o clima e
isso aconteceu. Todas as conversas não adiantaram e as tantas providências tomadas ficaram sem efeito. Para ti Contígua eu reafirmo
que até as vírgulas foram retiradas da escrita para poupar tinta de
impressão. Mas Contígua se Camuflado quer renascer os elefantes e
os leões ele precisa fazer voltar as florestas e as savanas da África e
reflorestar toda a Amazônia. Eu te digo Contígua que isso é utopia
e jamais acontecerá.
Contígua só escuta e não me encara. Ela parece gostar de
Camuflado e não tem coragem de mo dizê-lo. Não quero imaginar
tal besteira sem também querer dizer-lhe a verdade.
Contígua diga-me uma coisa o Camuflado fala de ambiente
para você eu pergunto de repente.
Ela responde não. Ele nunca fala de animais e da água que
anda pouca nem do ar sujo e turbulento. Comigo ele só fala dos
netos que pedem mais tempo para tomar banho. Também diz que os
vizinhos são tolos e não acreditam nas teses dele.
Peço para Contígua para se cuidar de Camuflado.
Ela me pergunta por quê.
Eu digo-lhe que estou com ciúmes dele.
* Mora em Santa Rosa (RS). Formado em Letras, é professor de Língua Portuguesa,
Língua Inglesa e Literatura. Autor premiado, já participou de várias antologias com
poemas, contos e crônicas.
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Contígua ri até não poder mais.
Fico bem ridículo. Tento me acalmar.
Um barulho de vento soa no alpendre. Chamo Contígua para
ajudar a fechar as janelas. Não dá tempo e a ventania invade tudo
e derruba o que não está fixo. Um minuto mais e um calor forte entra
na casa. Ajunto os inteiros e os quebrados coloco no lixo. Chamo
Contígua e digo-lhe que agora não se abre mais as janelas. O calor
sufoca quase e nenhuma folha se mexe nos arbustos que enfeitam os
canteiros da avenida.
Contígua está calada e já não agüento essa casmurrice dela.
Vou para a calçada e logo vejo Camuflado chegando. Boatarde digo-lhe sem entusiasmo.
Vem cá Camuflado você já leu as notícias na hipernet hoje
pergunto.
Mas claro. Um cientista está desenvolvendo um tigre clonado.
Ele guardou células com o DNA e agora tenta criar novos filhotes
desse animal. Se der certo ele vai clonar leões e ursos e mais tarde
também elefantes e baleias.
Mas Camuflado onde esses bichos irão morar pergunto-lhe. As
baleias sumiram por causa da falta de alimentos no mar. E já não há
florestas na Amazônia e nem na África.
Camuflado me olha com olhos incrédulos. Por que não podem
ficar nos zoológicos ele pergunta-me.
Muito interessante amigo respondo-lhe. Se ao menos fosse
possível manter zoológicos sem árvores e com águas tão escassas.
Quando a situação obriga escrever sem vírgulas e somente com pontos finais o fim deve estar perto.
Camuflado olha para mim como se um raio o tivesse atingido.
Mas raios faz tempo que não vejo e trovão faz tempo que nunca
ouço. As nuvens voam baixas e raramente conseguem chover. O
vizinho parece acreditar que tudo voltará a ser como quando tinha
dez anos. Agora com seus sessenta volta a pensar em ecologia. Se
as pregações ecológicas tivessem feito efeito os defeitos da natureza
não seriam tão gritantes. O céu não teria essa eterna cor de sangue,
o mar não teria destruído as belas praias do Rio de Janeiro, Forta-
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leza e Recife e das de todos os continentes. O que fazer com um
homem com fé infantil demais eu pergunto.
Agora deu de pensar alto Camuflado me acorda dos devaneios. Um homem já não se preza mais quando chega na terceira
idade. É capaz de ficar ciumento.
O que falei de ciúme pergunto.
Não falou mas pensou ele me responde.
Que coisa penso ou digo. Agora não sei o que me acontece e
que estou mesmo a fazer.
Contígua vem cá chamo pela minha amada mulher. Ela chega
e vê-me na frente de Camuflado.
O que vocês dois têm ela pergunta.
Ciúmes responde Camuflado.
Ciúmes de quem ou de quê ela quer saber.
Calamos os dois.
Contígua não suporta o choque. Patifes vocês são. Depois de
velhos começam com ciúmes. Olhem para a Terra que vai lhes comer
em breve. Ela também envelheceu. Já não consegue criar árvores
grandes animais são cada vez menos água muito pouca comportamento do tempo é pura loucura são temporais de todos os tipos até
treme cada vez mais forte já não cabe que nasçam crianças porque
logo a comida acabará. Assim são vocês que já nem pensar direito
sabem além de outras coisas que não sabem mais fazer direito e
ainda por cima querem ficar enciumados.
Olho para Camuflado.
Camuflado olha para mim.
Sinto-me um Dom Casmurro, um Bentinho de verdade. Queria
mesmo ser um urso-polar que já não tem gelo por sobre onde andar.
Talvez fosse melhor ser um boto cor-de-rosa com rio Amazonas seco
durante vários meses do ano.
Penso no que Camuflado possa pensar. Ele certamente sonha
com o clima temperado do sul do Brasil com as neves da Europa
com os Andes Brancos. Os Grandes Lagos e o Titicaca na Bolívia são
fotos que ele não pára de olhar. Ainda sonha com pingüins. Coitado
do Camuflado.
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Contígua digo em voz alta vem aqui do meu lado.
Minha amada vem e pergunta o que quero agora.
Diz para Camuflado que você não acredita nas coisas que ele
pensa que a Terra ainda é um lugar que pode suportar crianças eu
ordeno.
Deixa pra lá meu amor ela responde. Deixa cada um pensar o
quer. Já nada interessa. O tempo de salvar alguma coisa foi em dois
mil e nove e até em dois mil e vinte. Agora paciência. Vêm vocês
dois tomar um café antes que venha um frio grande e não possamos
ligar a cafeteira. A bateria solar está bastante pouco carregada e só
amanhã a previsão do tempo indica condições de fazer a recarga.
Contígua vai à frente e dois patifes seguem-na.
Camuflado e eu nos rendemos às suas palavras e a seu convite. Até acreditamos que ciúmes se curam com café.
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Planeta Terra, 2050
Paulo Sérgio Alves Muglia*

A campainha do celular o acordou como de sempre ao som
de “Here Comes the Sun” de George Harisson, gravado pelos Beatles no final da década de 60 do século passado. É impressionante
como se consegue de tudo acessando a internet no caminho de ida
e volta da universidade.
“Lá vem o sol!” Era o que dizia a letra da canção e era o
que Marcus via naquela manhã ao puxar a cortina da janela no
14º andar. Copacabana amanhecendo lá embaixo. Abriu a vidraça.
Apesar de ser inverno, estava quente. Ventava, mas o vento também
estava quente. Os termômetros oscilavam entre 35o e 45o naquele
período do ano desde que o Ártico havia derretido. Não tinha muito
tempo para deixar o pensamento passear, mas imaginava a avenida
Atlântica, lá embaixo, sem aqueles muros altos de concreto protegendo cada vez menos o povo da fúria do oceano.
“Tomar o banho, Marcus!“
Acostumara-se a cumprir suas obrigações como se houvesse
uma voz que o comandasse a fazê-las. Como se sua vida tivesse uma
rotina militar.
A água dessalinizada com seu cheiro de metal ajudava-o a
terminar de acordar.
“Vestir a roupa, Marcus!”
Seu apartamento estudantil fora um quarto de hotel cinqüenta
anos atrás. Agora, com a desvalorização dos imóveis da Zona Sul
carioca, o prédio estava alugado para a Universidade Santa Úrsula
* Mora em Muriaé (MG). Com poemas, contos, crônicas e peças teatrais premiados
em vários concursos literários, é autor de EU – A história de um serial-killer tupiniquim (2006).
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como alojamento de estudantes. O governo federal havia muito desistira de manter o ensino público superior no Brasil. Era mais viável
pagar bolsas de estudo aos melhores alunos classificados durante
todo o ensino básico e médio.
O elevador chegou embaixo. A portaria, que não funcionava
havia tempos, resumira-se a um vigilante que impedia, vez ou outra,
algum embriagado desabrigado de tentar invadir o prédio.
– E então, teve muito trabalho com os bandidos essa noite? – a
pergunta tradicional do Marcus.
– São só um bando de sem-teto que bebe e fuma um pouco
demais durante a noite e fica querendo entrar onde não deve.
Desde que a maconha havia sido liberada, seu preço despencou no mercado. Os traficantes estavam cada vez mais interessados
em negociar cocaína e crack, que viciavam mais e não podiam ser
produzidos sem um pequeno laboratório e conhecimento. Com isso,
em cada pequeno canteiro ou jardim, podia-se ver a erva plantada.
Mas era de péssima qualidade.
Passou pela porta giratória. Consultou o relógio-celular-mi
crocomputador de pulso: 6h:38mins.
Da calçada, pôde ver que os ventos já traziam respingos de
ondas mais altas sobre o enorme bloco de concreto que desfilava
por toda a antiga orla. Se as ondas ou os ventos aumentassem, isso
poderia trazer problema para o metrô subterrâneo, como já havia se
tornado corriqueiro. Caminhou até a rua República do Peru e dobrou
a esquina. Os moradores de rua abusavam da proibição do tráfego
de veículos naquela área e tomavam conta do concreto das calçadas
e do asfalto das ruas como se fossem suas moradias.
Um problema que não se resolveu por séculos: as funções do
Estado. Dar saúde, alimentação, moradia e transporte para todos
os cidadãos. No censo divulgado no início do ano, a população
do país tinha chegado aos 380 milhões de pessoas. E as políticas
sociais, na América Latina em geral, eram voltadas para conseguir
votos em épocas eleitorais.
Um outdoor colado na parede de um prédio: “Brasil para os
brasileiros!”
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O mundo havia se tornado xenófobo. Também com tanta gente para se dar saúde, alimentação, moradia e transporte, que fossem
para os nossos cidadãos primeiro. Os outros que se lasquem pra
lá. O passaporte tornou-se o documento mais importante para se
transitar livremente.
Precisava se apressar. A água já começava a chegar perto de
onde estava como leves enxurradas. Chegar cedo às plataformas do
metrô de superfície era questão de viajar com um mínimo de conforto
ou seguir para a universidade como uma sardinha enlatada. Além
do mais, havia sempre a preocupação com o café-da-manhã, no refeitório acadêmico. Os que chegavam primeiro tinham preferência.
O trânsito já estava engarrafando na avenida Nossa Senhora
de Copacabana.
Agora seriam mais três lances de degraus de aço até atingir
a estação. Quando começaram a fabricar ônibus com dois andares,
como na Inglaterra, melhorou um pouco o transporte das grandes
massas. Depois foi a vez de os trens de metrô de superfície usarem
esse artifício. Mas quando a água atingia as linhas elétricas dos
metrôs subterrâneos, e estes tinham de parar, o empurra-empurra
começava.
Marcus passou a palma de sua mão direita sobre o controle
da roleta e digitou seu código. Depois passou com facilidade. Os
chips eletrônicos implantados tornaram-se uma necessidade depois
de criados. Fazer movimentação financeira, encontrar pessoas desaparecidas, prisioneiros fugitivos, reconhecer cadáveres (os chips
ficavam bem protegidos e eram muito resistentes). Pena que só uns
40 ou 60% tinham direito a isso. O resto da população tinha de se
dirigir aos caixas e comprar bilhetes com suas notas e moedas de
merco, a nova moeda continental adotada na América do Sul.
A Europa já havia adotado a moeda única desde o início do
século. Os Estados Unidos estavam em negociação com o Canadá
e o restante dos países da América Central para fazerem o mesmo.
Estava difícil acertar a situação do dólar, bastante defasado depois
da última queda econômica da ex-maior nação do planeta.
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O merco surgiu no final de 2048 e começou valendo 0,50.
Depois que os mercados americanos despencaram, o euro tornou-se
a moeda forte no mundo todo. Os americanos ainda quiseram levantar sua economia distribuindo barras de ouro do Fort Knox para tentar diminuir sua dívida, mas só conseguiram desvalorizar o metal.
O trem chegou. Deu sorte, conseguiu um lugar no canto onde
teria descanso para ler mais algumas páginas do livro de George
Orwell, 1984, em seu celular. Era um clássico mas fascinava ver
como o autor se projetava no tempo (escreveu o livro em 1948)
imaginando o futuro.
Ficava intrigado de como coisas que ele previra ainda estavam acontecendo nos dias atuais.
Chegou a pensar em escrever um conto: “O mundo, ou o que
restou dele, em 2100”. Quem sabe o escreveria naquela mesma linha de metrô. Quem sabe o que ainda haveria para se retratar daqui
a cinqüenta anos.
Lembrou-se dos dizeres do livro de História: “Conhecer o passado para entender o presente e poder vislumbrar o futuro. Ou mudálo!”
“Deixemos para quem sabe.” Foi o que pensou.
E seguiu se espremendo e lendo a ficção.
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Por um amanhã
mais consciente
Larissa Mitrof de Lima*

– Leve-me para casa, siga para o estacionamento e desligue!
É assim que Ágata vai para sua casa, em seu carro de última
geração. O apartamento é todo automático, das cortinas ao guardaroupa dirigido por controle remoto. Enquanto toma seu banho, o
telefone toca, e ela, da própria banheira, atende através de um tipo
de monitor no qual é possível visualizar o interlocutor. Através de
comandos no teclado do aparelho, gira uma câmera de modo que
esta mostre seu rosto e atende.
– Diga, Crisfer...
– Ágata, preciso de você aqui no jornal amanhã bem cedo!
– Mas por que tanta pressa?
– Você sabe... O mundo não dorme mais, e as notícias não
podem ficar para trás!
– Ok, e o meu cansaço? Sabia que desse jeito ele também
não dorme?
– Amanhã vamos entrevistar uma senhora de 97 anos, a mais
velha do mundo!
– Ok! E o que quer que eu faça? O que vou perguntar a uma
senhora de 97 anos?
– Isso aí é com você! Por que não vai até a casa de sua mãe
e procura nas coisas da sua falecida avó... Quem sabe você não
encontra alguma inspiração!
* Mora em São Gonçalo. Estudante, poeta e atriz.
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– É, farei isso hoje mesmo. Mas você me paga!
Ágata vai até o apartamento de sua mãe, vasculha algumas
coisas velhas no quarto da avó e encontra um baú. Dentro dele há
muitas fotografias e cartas dos amigos de sua adolescência, que há
anos estavam ali escondidas. Ela então pega as cartas e fotografias
da avó, coloca em sua bolsa e as leva para casa.
Chegando lá, ela começa a ler uma das cartas:

“Milena,
Quantas tenho a te contar sobre o verão prazeroso que faz
aqui no Rio de Janeiro, as praias maravilhosas na Região dos
Lagos, longe de prédios e de carros. Amiga, queria que estivesse aqui, podendo plantar e colher suas próprias frutas num
grande quintal e no fim de tarde sentir os grossos e gelados
pingos de chuva passageira que vem apenas para nos refrescar. Também não posso me esquecer das fontes de água mineral.
Milena, espero que nas próximas férias você esteja aqui comigo, mas temo que até lá o mundo já tenha mudado o bastante
para que essa realidade que estou vivendo desapareça, pois a
humanidade está cada vez mais covarde com o planeta!
Beijos de sua eterna amiga,
S...
– Que estranho, tem uma mancha aqui, só dá pra ver um
“S”.
Depois de ler a carta, Ágata, emocionada, percebeu a grande
culpa que o ser humano tinha pelo planeta ter virado o caos que
virou. Enquanto se entregava às lágrimas, comparava a antiga carta
com a atualidade. Ela não teve a oportunidade de plantar uma árvore e colher seus frutos, pois não havia espaço entre os milhares de
prédios. As únicas chuvas que conhecera eram as chuvas ácidas das
nuvens carregadas de poluição. E as fontes de água mineral, ela nem

182

Prêmio UFF de Literatura

pôde acreditar, depois da Terceira Guerra Mundial em 2019, cujo
motivo principal foi a água, desapareceram.
Ágata desiste de ler as outras cartas e pega as fotos para dar
uma olhada. Percebe então que as pessoas eram mais saudáveis,
pois não tinham a aparência de sofrer de estresse ou síndrome do
pânico, as doenças mais comuns de sua época, estas para as quais
a ciência não havia descoberto a cura.
Emocionada com o passado, e decepcionada com o ser humano, ela vai dormir. No dia seguinte, acorda bem cedo e vai para
o jornal se encontrar com Crisfer. Chegando ao prédio, lá está ele
de prontidão junto à porta.
Enquanto se aproxima dele, observa a rua, os prédios, e percebe a grande inutilidade da maioria das coisas de luxo. E junto com
essa percepção surge o sentimento de angústia e culpa.
– Olá... Bom-dia? Que cara é essa? Pegou estresse essa madrugada?
– É, eu poderia ter pegado mesmo, e morrer como a Madonna
em 2025!
– Opa! Tudo bem, já entendi o que se passa!
– Não! Você não entendeu! Mas, se um dia entender, vai se
dar conta do quanto é inútil isso que você faz, trocar de carro de dois
em dois meses com a desculpa de que é para o bem da economia
do país.
– Vamos logo porque dona Samantha prefere ser entrevistada
de manhã...
Chegando ao prédio de Samantha, ela se depara com um monitor bem grande que mostra slides de fotos antigas da cidade. Entrando no elevador, Crisfer logo solicita ao computador de comando
que avise ao filho da senhora Samantha que já estavam subindo.
Ágata, que não parava de pensar nas cartas e fotografias do
baú da avó, agora está encantada com as fotos que viu ao entrar
no prédio, pois, mesmo sendo jornalista, não era permitido o acesso às fotografias de protestos ocorridos anteriormente ao ano de
2018, porque o presidente decretou uma nova forma de governo em
2020 que abolia qualquer tipo de pessoa que protestasse contra a
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derrubada de árvores pela cidade ou contra o P.C.C. ( Programa de
Crescimento de Cidades ), que demoliu todas as casas e construiu
prédios pelo país para que não houvesse chance de existir armamento escondido nelas após a guerra, acontecida em 2019; ver ou ler
matérias anteriores ao seu governo significava desacatar as novas
leis e o novo governo.
– Bom-dia, senhores... – disse o filho da senhora Samantha,
que sorria enquanto os jornalistas caminhavam ao encontro dele.
– Bom-dia! Somos os jornalistas, Crisfer e Ágata.
– Eu sou o Pedro. Podem entrar. Minha mãe estava ansiosa
pela chegada de vocês!
Todos dão um sorriso e avançam para o quarto de Samantha,
guiados pelo seu filho.
Quando entram, percebem vários purificadores de ar espalhados pelo apartamento e se deparam com a senhora que, muito sorridente, faz sinal com as mãos para que se aproximem dela. Então
Ágata, Crisfer e Pedro sentam nas cadeiras que haviam sido colocadas próximo à cama da mulher que com bastante dificuldade diz:
– Então, meus filhos, vou contar o que quiserem, pois hoje, dia
21 de fevereiro de 2050, meu aniversário de 97 anos, não poderia
ganhar presente melhor!
A entrevista começa, e Samantha conta sobre sua juventude,
quando estudava em uma escola que ensinava técnicas de plantio,
costura, entre outras coisas. Fala dos princípios familiares de antigamente e da forma como as famílias, depois de uns anos, começaram
a se afastar na hora do almoço, por exemplo, comendo sentadas na
frente da televisão para não ter de conversar com ninguém. Mostrase bem triste quando Ágata pergunta do que ela sente mais saudade.
Ela então conta que sente saudade de sua casa, demolida para a
construção do prédio onde mora atualmente, onde ela plantava suas
frutas, vegetais, para ter o prazer de colher tudo fresquinho, cozinhar e fazer seus doces nos dias de domingo para toda a família que
vinha almoçar nas reuniões. De suas idas às praias de águas azuis e
cristalinas e das chuvas refrescantes dos dias de verão.

184

Prêmio UFF de Literatura

Depois de uma hora de entrevista, percebendo a semelhança
entre o que Samantha dizia e o que lera na carta, Ágata a tira da
bolsa e mostra à senhora, perguntando-lhe se teria sido escrita por
ela. Os olhos da senhora se enchem de lágrimas e um sim quase
desaparecendo sai de seus lábios finos e enrugados.
Ágata então ajoelha-se junto à senhora, pega suas mãos e
diz:
– Obrigada... Pois só através da sua carta eu pude ver o
quanto o mundo evoluiu para nada! E o quanto as pessoas foram
egoístas, enquanto fabricavam tecnologia pensando no lucro de suas
próprias décadas e desprezavam a consciência de que tudo e todos
estavam levando à destruição do natural e, com isso, logo à dos seres que habitam o nosso planeta. Estou vendo... Não há mais carne
de verdade, pois não existem bois, porque também já não existe
terra onde nasça algo que seja verde, para alimentá-los. Estou envergonhada de ter contribuído todos esses anos para esta destruição
de mim mesma.
Em meio a uma crise de tosse, a senhora Samantha pede ao
filho um remédio e água, e os toma em seguida, continuando a conversa.
– Está vendo? Algumas tecnologias me ajudam a viver, como
remédios, mas acredito que logo vou partir. O ar está cada vez mais
irrespirável. Quando eu morrer, pretendo ser cremada e me juntar
ao pó de toda minha família. Pois assim era a vontade das pessoas
antigas, que, quando morriam, juntavam-se aos corpos nos túmulos
em cemitérios, mas agora, minha filha, não há espaço na Terra nem
para os vivos, que dirá para os mortos, não é?
E a senhora sorrindo volta a tossir e continua:
– Filhos, façam a sua parte sempre, pois acredito que o mundo
ainda pode melhorar.
No silêncio de alguns segundos, Ágata percebe que a velha
senhora estava com um aspecto estranho e os olhos fechados. É
quando todos vêem que ela havia morrido naquele instante. Emocionada, Ágata diz que está feliz de ter conhecido uma amiga de sua
avó. Pedro, abraçado à sua mãe, chora.
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Uma semana depois, Crisfer faz uma matéria com autoridades da Nasa, que haviam acabado de mandar astronautas a outros
planetas, à procura de água potável. A mesma água que anos atrás
o homem desperdiçara lavando carros, como contou a senhora Samantha antes de morrer.
Com isso, Ágata leva para sempre a angústia que o mundo
deveria sentir também para que talvez fosse possível salvar o planeta.
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O redescobrimento
Elias Ferreira Gomes*

02 de setembro de 1505.
A caravela portuguesa corta as águas do Atlântico Sul. Está
abaixo da linha de Tordesilhas, explorando a costa brasileira.
As águas azul-esverdeadas, límpidas, chocam-se com a quilha da embarcação e se abrem dando passagem à intrusa, como
folhas secas caídas pelo chão que se afastam sob a força de uma
ventania.
Ela saiu de Portugal há aproximadamente dois meses. Seus
tripulantes vêm à procura de pau-brasil e de outras riquezas.
Do mar, os marinheiros lusitanos observam a floresta que cobre as ondulações do maciço costeiro. As copas das árvores formam
um lençol de várias tonalidades do arco-íris, com destaque para o
verde. Ele cobre a terra de tal forma, que o rosto do viajante se resume na expressão dos olhos e da boca, como se Deus lhes viesse
à frente.
Como as areias de um deserto, a floresta tropical úmida reveste a terra até onde os olhos podem ver. As árvores, para não desnudar a natureza, se revezam ao perder as folhas durante o ano.
É a floresta atlântica que cobre toda a faixa litorânea, do Sul
ao Nordeste do Brasil. Igual a uma jovem mulher, a floresta convida
a imaginação do aventureiro a desvendar suas virtudes.
Por vezes, passam por áreas costeiras de restingas e mangues.
São pequenas manchas na floresta, associadas a praias, areais, dunas e margens de lagoas com fios de água ligando-as ao mar.

* Mora em Niterói. Escritor e historiador, com cursos de especialização na EsAO, na
UFF e na UNIRIO, é autor, entre outros, do livro Os 18 do Forte de Copacabana.
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Dos manguezais tropicais, voam nuvens de pássaros ruidosos,
que sobem ao céu e descem, formando manchas disformes na intensa claridade.
Quando passam por regiões de planícies, de praias longas
e de areia muito branca, avistam elevações escuras no horizonte,
parecidas com um muro em altitude: a serra do Mar. Seria a fronteira
íngreme e abrupta que dificultaria a progressão dos futuros exploradores para o interior das terras brasílicas.
O comandante português posiciona-se na proa da caravela.
Inúmeras ilhotas carregadas de pássaros desfilam diante dos seus
olhos atentos.
Seu instinto o orienta para entrar num pequeno e profundo
canal à frente. Parece a foz de um rio que deságua no mar: o rio de
janeiro.
Uma forte neblina encobre aquela parte do continente. Nada
se vê.
A caravela vai desaparecendo no nevoeiro, tal qual uma grande boca que a engole aos poucos.
No interior da caravela, os marinheiros estão apreensivos.
Nem um vê o outro que, por acaso, se distancie três passos. Porém,
confiam na habilidade do capitão.
Depois de alguns minutos de tensão, a neblina vai rareando-se
e deixa passar raios de sol. Eles se assemelham a flechas incandescentes que cortam o ar.
A água da baía bate no costado da caravela. Bate como quem
toca na porta da entrada de uma casa. Os marinheiros, acostumados com o azul-esverdeado das águas do mar aberto, estranham a
coloração escura das pequenas ondas. Um risco preto começa a ser
percebido no casco da caravela, junto à água. É uma “língua negra”
que lambe a madeira.
À medida que a névoa dilui-se e mais se aprofundam naquela
baía, um cheiro parecido com aquele por debaixo das suas roupas
vai tomando conta das narinas. Alguns sentem ânsia de vômito.
A névoa termina, mas percebem que a claridade não é tão forte como parecia ser. Sobre os lusitanos, uma nuvem longa e espessa
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cobre o astro celeste permitindo que seus raios passem por algumas
frestas existentes nela.
Ao derredor, centenas e centenas de espigões agrupam milhares de janelinhas até quase a altura das nuvens. Eles cobrem a maior
parte da superfície terrestre que se pode enxergar. De tão próximos,
se transformam num grande muro multicolor.
A maioria dos lusitanos começa a tossir, como se o ar lhes
faltasse. Os olhos lacrimejam. Parece que algo apimentado lhes caiu
por cima.
O capitão, inerte, deixa que a caravela siga em frente. Está
atônito.
À sua frente, dezenas de pequenos barcos, tripulados por até
quatro pessoas embarcadas, passam velozmente. Alguns desviam
perigosamente. Seus tripulantes colocam as mãos para fora e acenam com gestos obscenos. Também xingam.
Sem noção do que está acontecendo, o capitão manda baixar velas. Os marinheiros, assustados com o barulho das buzinas,
comportam-se como baratas tontas sobre o convés. A caravela passa
por cima de tubos luminosos que estão sobre a água. São muitos e
de cores diferentes. Parece que limitam estradas sobre a água.
O capitão da nau nunca viu coisa igual em Portugal.
––Raios! Raios! Ô, raios! O que está a passar por aqui? Que
lugar é este?
––Não sei, capitão! Parece que chegamos ao “esgoto” do
mundo! Defeca-se em Portugal e a “merda” desce pelas profundezas
chegando cá do outro lado!
A caravela se enrosca em alguns tubos luminosos e pára. Ouve-se o barulho de colisões entre barcos. Sirenes e luzes piscando
surgem no ar, voando sobre a caravela.
–– Ai, Deus do céu! Pássaros gigantes vão nos comer! Santa
Maria nos proteja!
Os lusitanos correm pelo pequeno convés e, tomados de intenso pavor, descem até os porões do navio. Só o capitão fica na
proa.
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Um daqueles “pássaros” chega bem próximo da caravela. O
policial põe a cabeça para fora da janela:
– Você está maluco? Olha o que fez!.
O comandante da caravela questiona-se:
– Eu, maluco? Maluquice é o que estou a assistir! Nunca pensei que alguém bom de cabeça pudesse sair de um pássaro esquisito
e me chamar de maluco!
Barcos-ambulância passam ruidosos e levam feridos. As janelas dos espigões se iluminam com as luzes acesas. Ao longe, até
as chaminés dos pólos petroquímicos fumegam menos. Centenas de
embarcações formam um grande engarrafamento sobre as águas,
ultrapassando a ilha de Paquetá. Sobre a ponte Rio–Niterói, os trensbala passam, e suas luzes riscam o horizonte acinzentado.
Horas depois, um rebocador conduz a caravela e seus tripulantes lusitanos para a delegacia, na ilha de Villegagnon. Lá serão
interrogados e, provavelmente, ficarão retidos na ilha Fiscal até pagarem uma fiança.
No dia seguinte, a manchete nos principais noticiários é: “Em
pleno ano de 2050, uma antiga caravela cheia de portugueses saudosistas, como há quase 550 anos, invade a baía da Guanabara,
causando pânico!”.
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Sincrô
Wilmar Meister Arnold*

–– Precioso, você está calado? Quer um copo de leite?
–– Idiota. Você ficou louco? Quero uma cerveja. Vá! Não esqueça: gelada! E me traga um charuto marciano legítimo... Acesso!
–– Perdão, Precioso! Os charutos da espécie são contrabandea
dos, poluem. Não estou programado para transgredir as normas de
convivências gerais.
–– Viver na colônia de Marte deve ser melhor do que aqui.
Dizem que ela lembra a vida terrestre no ano de 2008.
–– Suposições!...As pessoas vão e não voltam, Precioso. Ao
que sei, ainda existem doenças e vícios. Os marcianos trabalham,
usam dinheiro, cartões de crédito, roupas e o pior, ainda misturam
suor e salivas. Imagine!... Machos se deitam com machos, fêmeas
com fêmeas e fêmeas com machos: no chão, na cama, na mais completa falta de lógica.
–– Ufa! Isto que é vida. Sabe qual é seu defeito, Idiota? Você
não tem sentimentos. Bill se esqueceu de lhe dar sentimentos.
Você nem sabe o que é sexo. Não sabe o que é erotismo. Desconhece a ganância e a ambição.
–– Bill me deu sentimentos. É um chip. Quanto ao restante, real
mente não sei.
–– Idiota, vou acionar o seu chip.
–– Pelo Criador Amantíssimo! Não faça isso. É perigoso. Você
ferirá o segundo princípio das convivências gerais. Repito: é perigoso!
–– Perigoso era transar sem camisinha e eu sobrevivi. Estou
aqui sentado na minha cadeira voadora. Não estou? Perigo mesmo
* Mora em Curitiba. É funcionário público estadual.
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era viajar nos ônibus lotados, mas era gostoso, sem estas normas de
convivências gerais. Cadê nossos ônibus?
–– Os veículos automotores foram eliminados, poluíam, congestionavam, causavam estresses. Era uma época em que existiam assaltos e guerras, os humanos se matavam por nada.
–– Ah! Idiota, uma guerra era emocionante. A gente ficava esperando por um plantão jornalístico. Mas, depois que os israelenses
e os árabes fizeram as pazes, os noticiários perderam a graça. Nisto
os americanos eram os melhores, especiais. Sabe, Idiota, ninguém
mais fala em bomba atômica, não existe mais nenhuma briguinha,
uma simples briguinha... Uma só... Só uma...Sinto saudades!
–– O que é saudade, Precioso?
–– Vou acionar o seu chip e você descobre.
–– Por Bill! Não posso deixar que o faça. Vou me tornar igual
a você.
–– Tudo é proibido, charuto, poluição, briga, dinheiro, pornografia. Tudo é proibido. Tudo... tudo ....Vá, traga mais uma cerveja
gelada. Traga um guardanapo também, macio, com cheiro de gasolina. Quero limpar meu nariz.
–– Perdão, Precioso. Só encontrei com perfume de flores.
–– E o vinho? Você deveria ter se lembrado do vinho. Eu sempre
misturo. Gosto da tonturinha. Vou desligá-lo, Idiota inútil...
–– As horas que eu ficar desligado, o Amado Bill irá considerar
uma falha. Eu não posso falhar, fui projetado para servi-lo. Assim
como os corvídeos.
–– Corvídeos! Ora faça-me o favor: não me fale destes malditos. Imagine, voam por aí, espalham sementes. A cidade se parece
com uma floresta. Nem me lembre deles.
–– O venerável Bill os criou e diz que são úteis e necessários.
Filtram o ar. Eliminam os vírus e as bactérias. O venerável também
afirma: sem eles, os humanos ficariam doentes.
–– Idiota, venha coçar os meus pés.
–– Idiotas não podem tocar nos preciosos: primeiro princípio!
–– Que pena! Era só para vê-lo ocupado. Já não sinto coceiras.
Era tão bom deixar as unhas compridas. Especialmente para isto.
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–– Unhas compridas?
–– É, elas cresciam. Cresciam os cabelos também.
–– Mas caíam, ficavam brancos e tinham caspas.
–– Mas os encaracolados eram lindos. Ah! Como eram lindos!
A gente usava roupas para cobri-los: lenços, bonés, cuecas, calcinhas... Imaginava-se o que estava escondido, encoberto. Agora
veja! Tudo exposto. Perdeu a graça, a sensualidade, o mistério.
–– Vestuários deixaram de ser necessários. O clima está sempre
no ponto ideal, mais uma criação do Amado Bill.
–– Assim como a esterilização coletiva. Se bem que, a respeito
do clima, Bill foi feliz. Eu não gostava mesmo do calor e tinha um
ódio terrível do frio.
–– Ódio?
–– É um sentimento: o inverso do amor. Mas você não pode
saber destas coisas. Jamais irá senti-los. Ah, Idiota! Medo, preocupações, alegria, choro. Agora a vida é tão igual!... Tudo isto me deu
fome. Mexa-se e me prepare o almoço.
–– Precioso, devo lembrá-lo que você me proibiu de ir ao armazém. Sugiro que aperte o botão da cadeira e vá ao restaurante.
–– Restaurante, Idiota? No restaurante eu ia de carro. Vá você.
Use suas asas e seja rápido. Quero carne, carne vermelha e gordurosa.
–– Não existe no cardápio. Faz tempo. O Amado Bill as considera nociva.
–– O Amado Bill! Sempre o Amado Bill.
–– Foi feita uma eleição. A população decidiu. O Venerável
não faz nada sem consultar.
–– Será que em Marte tem carne? Tem carro? Ainda usam petróleo? Votam?
–– Ouvi falar que eles votam, mas num atraso terrível. Ainda
existem títulos, seções eleitorais, urnas eletrônicas, ainda esperam
pelos resultados.
–– Diferente da Terra. Onde tudo isto já foi abolido. Agora nós
votamos em casa e temos o veredicto em tempo real, sem festa e
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sem banquete. Banquete... Comida... Bebida... Estou lambendo os
beiços. Cadê meu almoço? Meu vinho acabou. Traga uísque.
–– Perdão! Estou indo buscá-lo.
–– Antes ligue a televisão.
–– Televisão?
–– É o nome de um aparelho antigo, deu origem ao VPS (vídeo plasma sensorial). Remonta aos tempos da internet... Chega de
papo. Quero salada de vegetais e peixes.
–– Peixes? Não posso tocá-los. Só para lembrá-lo: os únicos
seres vivos que posso tocar são as algas e os vegetais.
–– Que seja! Traga-me pó de algas marinhas.
–– Precioso, eis seu almoço.
–– Você levou tempo demais. Quarenta e cinco segundos e não
conectou o VPS. Vou lhe dar uma lição. O que você prefere, Idiota:
que o desligue ou acione o chip do sentimento?
–– Eu não tenho preferências. A lógica diz que deve me desligar. Entro em dormência e fico esperando pela reciclagem. Minha
existência termina.
–– Vou fazer exatamente o contrário.
–– Precioso, lembre-se da história de Adão e Eva. Raciocine
antes, pelo Amado Bill. Não me dê sentimentos!
–– Como era o paraíso? O Éden?
–– Comparável à Terra de hoje. Tinha frutas, flores, cachoeiras,
pássaros. A atmosfera era pura e azul.
–– Mas não tinha uísque nem Idiotas.
–– É verdade. Não eram necessários. O casal era abstêmio e
apanhava suas frutas.
–– Está me criticando? Chamando-me de ébrio? Reclamando
do seu trabalho? Vou ligar o seu chip. Você saberá o que é trabalhar.
Conhecerá o gosto da tonturinha. Só um instante! Pronto! Está feito!
–– Precioso! Isto é: preguiçoso. Levante-se da sua cadeira. Vou
chutar seu traseiro e mandá-lo para os quintos de Marte. Não o torne
inóspito também, você não terá para onde ir.
–– O que está havendo, Idiota?
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–– A Terra ficou pequena. Nela não há espaço para nós dois.
Adeus!... boas guerras... bons bacanais!
–– Ufa! Ainda bem que foi uma simulação. Um sincrô (Peça
teatral interativa, entre o homem e o robô, que se tornou popular a
partir de 2048). Este negócio de me conectar com o VPS despertou
-me velhas idéias: é hora de levantar da cadeira, cuidar da poluição
cósmica e do lixo espacial. Afinal, quero chegar ao próximo século
de bem com a vida e quem sabe, através da alma eletrônica, eu
descubra a minha.

195

Conto

Solitário, 2050
Nilson de Carvalho Lattari

*

Frederico olhava pela janela de seu pequeno apartamento.
Aos 85 anos, ainda forte e bem-disposto, não deixava de ser parte
de uma estatística perversa naqueles meados do século XXI: fazia
parte de 8% por cento da população idosa do mundo.
Nas mãos, uma convocação do governo para missão voluntária, sob a ameaça de redução de benefícios, que conseguira depois
de tantos anos de trabalho. Iria, finalmente, morrer trabalhando!
Olhava o baixo volume de trânsito. Ficava imaginando a
quantidade de pessoas que se movimentavam embaixo da terra. A
população mundial se enterrou para baixo da terra.
Lembrava quando, com os amigos de infância, imaginava o
futuro. O futuro que agora vislumbrava de sua janela. Os carros não
voavam. Imagine a confusão e a barafunda que seria se um bando
de loucos voasse com seus veículos? Nem a mais alta tecnologia
controlou a loucura humana.
Prédios inteligentes... Inclusive, uma das medidas mais inteligentes dos governos, a partir de 2020, foi o incentivo para indústrias
de reciclagem. Em um acordo, os governantes decidiram dar incentivos fiscais por cem anos para qualquer indústria que se dedicasse
à reciclagem, desde que contratassem um número de pessoas ainda sem preparação profissional e as tirasse da pobreza, assumindo
aposentadoria e benefícios sociais. Ele era um dos remanescentes
dos chamados “aposentados oficiais”.
Vivia em uma casa de retiro, apart-hotéis com todos os serviços. Apesar de tudo, ele era um privilegiado. Toda a roupa suja era
* Mora em Juiz de Fora. Formado em Letras (UERJ), com pós-graduação em Estudos
Literários (UFJF), é autor de romances ainda inéditos.
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jogada pelos dutos do edifício, devidamente embaladas com seu
nome. No dia seguinte, pela manhã, lá estava no seu corredor um
pacote com toda a roupa, devidamente limpa.
Lembrava-se da mãe lavando roupa no tanque e agora aquilo.
Que azar sua mãe ter nascido naquela época! Mas, em compensação, nunca mais sentira o cheirinho de sabão de coco.
Mas toda aquela tecnologia não conseguiu resolver um problema do homem: a solidão, e as guerras religiosas no Oriente Médio tinham dizimado uma quantidade de homens e provocou uma
escassez de mão-de-obra e de maridos. Até poderia sair por aí,
conseguir umas mulheres que disputariam aquele coroa vaidoso e
dono de si mesmo.
A procura de mão-de-obra produziu uma alteração substancial nas políticas imigratórias. Os países mais desenvolvidos, entre
eles o Brasil, atraíam cada vez mais jovens. Em compensação, estes
países pagavam para que os outros recebessem seus idosos, num
verdadeiro acinte aos direitos das pessoas.
Todo aquele que não tivesse uma renda suficiente, ou que não
tivesse algum tipo de habilidade, era convidado a se retirar para
o interior do país ou para o exterior, onde a transferência de suas
pensões trazia um pouco de renda para lugares mais pobres, com o
desconto de um percentual nas contas correntes. Isso mesmo, aquela
coisa ainda não tinha acabado, a maldita tinha evoluído. Artigo de
exportação.
A longevidade trouxe uma solidão maior ainda. As pessoas se
afastavam porque as famílias ficaram grandes demais, e cada uma
tinha de cuidar de sua prole, não sobrando tempo para ouvir histórias. Só o rapazola, seu bisneto, que chegava de vez em quando de
surpresa.
Sempre mascando o seu chiclete, a roupa completamente metalizada, os cabelos e olhos pintados de cores diversas. Quando via
uma dessas figuras atuando na política e falando de justiça social,
tinha vontade de dar uma boa gargalhada.
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–– Eu nem vou perguntar se seu pai concorda com isso! Até
porque ele mesmo deu muito trabalho ao meu filho. Você sabia que
eu já usei cabelo comprido?
–– Sei, você já falou. Conta outra.
–– Ontem, eu comi a camareira.
–– Legal. Ela gostou?
–– Não sei, ela não fala. Garoto maluco, aqui não tem camareira!
–– Ah! Não tem não? Aliás, o que é isso mesmo?
–– Era uma mulher que vinha arrumar os quartos.
–– É mesmo? Legal!
–– Não, é ilegal. É ilegal ter camareira, com essa escassez de
mão-de-obra. Vai dizer que você não sabia disso também!
–– Que é ilegal? Não, não estou sabendo. Aliás, quero ir embora daqui, deste país!
–– Para onde, seu pedaço de debilóide?
–– Sei lá, qualquer lugar.
–– E a escola?
–– Continua lá.
–– Disso eu já sei, seu imprestável. Quando termina o curso?
Qual era mesmo?
–– Quero me formar em Mixagem de Tecnologias. Quero me
especializar em engenharia que estuda as inúmeras possibilidades
de integrar tecnologias e conhecimentos, para formar idéias que se
liguem entre si, e possa trazer benefícios para as pessoas.
–– Interessante. A velha matemática, a literatura, geografia,
história...
–– Ora, vô! Como é que a gente vai ter tempo de aprender
tudo isso? Deixa essa coisa para os idiotas que querem se especializar. Graças a eles, eu poderei juntar conhecimentos e mixar tudo,
formando um novo conceito de vida, em que as pessoas já recebam
tudo pronto.
Frederico pensou: “Pronto para quê? Para morrer? Esse pes
soal fala a mesma coisa, sempre!”
–– E o seu pai e sua mãe? Como eles estão?
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–– Estão viajando.
–– Foram juntos? Você não quis ir?
–– Foram separados. Claro que eu não quis ir!
–– Não consigo entender por quê.
–– Não entende porque não quer. O meu pai e a minha mãe
não têm nenhuma obrigação de gostar de mim. Eles têm a vida deles, e eu a minha, ora. Posso conversar com o meu aparelho e simular as conversas que eu quiser. Não fico sozinho.
–– Não?
–– Não. Quem se importa?
–– Eu! – disse Frederico com o rosto apreensivo.
–– Você? E por quê? Ah! Tudo bem, não interessa. Como você
se sente? Não gosta de ficar sozinho?
–– Não. Eu não gosto.
–– Bobagem! Qual o problema de ficar sozinho? A gente acostuma. Ontem eu estive com uma namorada!
–– É mesmo! E então?
–– Ué, nada. Ela foi para a casa dela, cuidar da vida dela. Eu
não tenho que casar. Qual o problema? O importante é que todos
saibam caçar. É melhor do que ficar com uma mulher um tempo
grande.
–– E filhos?
–– Se eu resolver ter um, escolho alguém e pronto.
–– E aí ele vai ser igual a você?
–– É.
–– E você não vai querer outras coisas?
–– Ah, sim! – disse com os olhos brilhando. Quero ter muitas
mulheres, de preferência de vários lugares. Quero ter minha adega
e obras de arte, para exibir aos amigos e poder conseguir mais mulheres, gastar tudo e pronto...
–– E você acha isso bom?
–– Claro, a gente veio ao mundo a passeio! Você não leu o
último livro do Hans Silva?
–– Já ouvi falar.
–– Pois é a nova ordem no mundo. Isso sim é que viver!
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–– Mas e se você tiver filhos? Como eles vão viver?
–– É problema deles.
Passado algum tempo em silêncio, o jovem disse:
–– Bom! Já estou indo.
Frederico ouviu a porta do pequeno apartamento fechar e
olhou pela janela o final da tarde. Releu o papel da convocação do
governo para um novo trabalho, desceu para o hall do prédio. Uma
sala repleta de monitores, com microfones e fones de ouvido.
Sentou-se, discou um número, e do outro lado uma voz feminina atendeu com alegria. Começou a tagarelar incessantemente
sobre o seu dia, as suas conquistas e o seu trabalho. Frederico, pacientemente, conversava transmitindo uma felicidade, como se alegre estivesse.
Depois de uma conversa de uma hora, desligou. Esfregou o
rosto, angustiado.
–– O que foi? – uma voz, que parecia no comando, perguntou.
–– Nada. Tudo bem.
–– O seu telefonema das vinte horas foi cancelado. Se você
quiser, pode subir.
–– O que houve?
–– A sua confidente se suicidou.
–– É mesmo? Parecia bastante otimista ontem. Falou de uma
viagem, uma promoção, um novo curso!
–– É. Era tudo mentira. Na verdade, tinha sido demitida e foi
considerada velha demais.
–– Mas com tanta falta de mão-de-obra!
–– Uma coisa é a falta de mão-de-obra, outra coisa as pessoas
aceitarem qualquer trabalho.
–– Ela não aceitou?
–– Não. Dificilmente aceitam.
Frederico subiu ao apartamento e olhou para a janela, da altura do seu 35o andar. Pensou: o que leva uma pessoa a se suicidar?
Por causa de um emprego? Olhou o horizonte e lembrou o tempo em
que andava por aquelas ruas, então tão perigosas, mas ao mesmo
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tempo feitas de descobertas. Não, ele não queria se suicidar. Gostaria de aproveitar o passeio pela vida até o fim natural dela. Tinha
lembranças de um tempo em que a vida era boa de um outro jeito.
Tinha um referencial. Os novos moradores do mundo, não. Só lutavam para fingir que não estavam sós.
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Sono profundo
Juliano Vieira Antunes*

acordei suando frio, todo molhado, encharcado de líquidos
fétidos e detritos fecais, atraindo baratas e moscas defunteiras e outros insetos como as ratazanas que me visitavam todo maldito-santo
dia...
minha crença acabou, já havia perdido a conta dos dias naquele lugar, esperança não restara mais, sobrara a dor do esquecimento e a morte rondando, como leão à espreita da sua presa. em
um pedaço de vidro não consegui enxergar minha face, coberta por
pêlos e sujeira. sozinho, longe de tudo e todos, sonhei que algum dia
iria sair deste cativeiro. alimentei a alma de pensamentos e sonhos
que jamais sonhei. enquanto meu corpo quase em decomposição
passou fome, alucinado, parecia um viciado sem suas drogas.
maldito dia que passa, volta e revolta, e tudo no mesmo lugar...
santo dia, pois, quando a fome era insuportável, trazia insetos
que tentavam me atacar e eu os comia para tentar alimentar meu
corpo e sobreviver, acaso da minha solidão.
por diversas vezes tentei fugir, escapar de mim e das vozes
gritando meu nome, outrora queria apenas rever minha família e
descansar.
numa das tentativas de fuga quebraram minha perna, por isso
rastejo como um inseto-réptil, abandonado pelo mundo.
no início desta jornada tentaram subordinar meus pais, pediram recompensa, altos valores em troca da minha liberdade, mas
eles não acreditaram que pudesse ser eu, ou que estivesse ainda vivo.
* Mora em Anápolis (GO). É acadêmico de Direito na Faculdade Latino-americana de
Anápolis. Professor de informática.
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aqueles humanos mascarados me torturaram, me deixaram semanas
sem alimentar minha fome. foi quando apaguei, um sono profundo
tomou meu corpo, alma e espírito. fiquei desacordado anos, talvez
até décadas, sem saber o que acontecia lá fora. durante este perío
do aprendi a controlar meus medos e pesadelos, fobias e desejos.
desde então minha dor emocional era controlada pelas lembranças,
como um filme girando, passando em minha mente.
na época em que fui raptado e preso neste lugar, o mundo
aguardava o fim dos tempos, ano 2000, e pra mim, parecia ter
acabado.
o sol tentava me visitar pelas frestas daquelas quatro paredes,
mas a escuridão reinou naquele lugar.
certo dia acordei com tanta fome que rezei por algum rato
passar por ali e saciar minha fome, única vez que tentei falar com
deus, mas parecia ter desistido de mim, nada apareceu, então rasguei minha pele e suguei meu próprio sangue, e logo desmaiei, adormeci profundamente. pensei que não fosse acordar mais, lutei por
horas, dias e anos contra minha avidez.
– maldito-santo dia! – exclamei acordando, ouvindo barulhos,
ou seria parte do meu sono. quando repentinamente um estrondo,
uma bomba arrombaram as paredes, numa explosão, fiquei preso
sob os escombros e a poeira. tentei gritar, mas não tinha força, minha voz havia desaparecido. não era uma busca, apenas alguns funcionários de uma empresa que foram contratados para a limpeza do
local que havia sido abandonado. horas de agonia e dor, pensei em
desistir, a poeira baixou, esbocei gritar, mas nada, não conseguia
piar sequer, diante daquele barulho infernal, pela segunda vez ousei
rezar e fazer minha última prece.
máquinas trabalhavam constantemente, arrastando os entulhos, e eu ali, voltado ao pó, num ato de esperança e encorajamento
ergui o braço e balancei a mão, sobre os destroços. esse sinal mudou minha vida, mas não meu modo de pensar!
minha recuperação foi rápida, diante da modernização e
comparado ao tempo que havia passado naquele lugar. desde on-
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tem estou me sentindo mais disposto. perguntei à enfermeira em que
ano estávamos, ela não respondeu, apenas me entregou um jornal:
PLANETA TERRA, 2050: o ser humano em extinção!
Clones dominam o mundo
A era robótica
assustado fiquei, talvez nem tanto com o enunciado em si, mas
pelas palavras: extinção, clones e robótica. hoje, fui procurar minha
família, ninguém sabia, mas fui à caça!
durante minha pesquisa em busca da felicidade, percebi muitas mudanças “dentro do mundo”, a raça humana quase extinta, a
poluição aumentou gradualmente, e o clones dominam o mercado
financeiro mundial. parei e refleti perguntando a mim mesmo: será
que não sou um clone? mas logo descartei a idéia e voltei à pesquisa.
muita coisa havia mudado para melhor, do tempo de antigamente, a fome já não é problema, com os transgênicos em alta
produção, a pobreza não acabou, mas a miséria não pode ser encontrada e vista tão facilmente.
os robôs estão cada vez mais sendo procurados.
ao verificar quanto a minha família, descobri que meus pais
haviam falecido, minha mãe de desgosto e meu pai se suicidou.
minha esposa havia casado outras três vezes e se encontrava divorciada, meu cão de estimação foi substituído por “robozinho” e o que
mais me impactou foi saber que meus três filhos estavam mortos por
causa da legittus cannarium, uma doença altamente contagiosa, não
é como a AIDS que hoje tem cura e alta recuperação, a legi, como é
conhecida por todos, é fulminante.
bateu uma dor jamais sentida antes, e tudo o que havia passado girou, uma vertigem tomou conta do meu ser, senti saudade do
sono profundo.
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Uma casa, um mundo,
talvez um planeta
Márcia Noemia Pereira Guimarães*

Beatriz percebeu que tinha estacionado o carro longe da casa
de sua avó, mas, mesmo assim, decidiu continuar a pé. Não entendeu por que fez isso já que estava com pressa.
No caminho, uma sensação de bem-estar a fez diminuir o passo. Pelas ruas, lembrava aqui, acolá os momentos passados naquele
lugar. Um casal de idosos, sentados em um banco de varanda, levantou curioso para vê-la. Deram-lhe bom-dia com um alegre sorriso de
boas-vindas e de que bom você estar por aqui.
Ao aproximar-se da casa da avó, teve um ligeiro pressentimento de ter esquecido o carro destrancado. Resmungou: “Droga,
eu não me corrijo!” Voltou, e viu que tinha se enganado. Estes meus
esquecimentos! Fazem-me sempre perder tempo. E, além do mais,
para que me preocupar, o bairro tem baixo índice de violência, assaltos e roubos. Ficou chateada com sua insegurança.
Na última sessão de terapia, discutira com o analista os seus
esquecimentos crônicos. Sua mãe a apelidara de Maria Desmemoriada. Detestava o apelido, mas o que fazer! Tantas vezes, sem as
chaves, ficou na porta de casa esperando alguém chegar. Não raro
era esquecer as consultas marcadas, e muitas vezes os namoros terminavam pelos eternos atrasos. Até o analista era esquecido. Parecia
que nem Freud conseguia explicar tanto descuido. Ser esquecidiça
* Mora em Niterói. Graduada em Geografia pela UFF, mestre em Educação pela
UERJ, é professora da rede pública. Autora de Os diferentes tempos e espaços do
homem e Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa.
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não tinha sido incômodo, mas ultimamente vinha-lhe causando desconforto. Fez força para esquecer os seus esquecimentos.
Ao aproximar-se da casa, notou que ela estava do mesmo
jeito de quando era menina: branquinha, com as portas e janelas
pintadas de azul, as jardineiras repletas de flores variadas, bem
do jeito que a avó gostava. Abriu o portão, passou pelo jardim e,
naquele exato momento, um perfume doce exalava do jasmineiro.
Era primavera e o jardim estava repleto de hibiscos, cássia imperial,
begônias. Além disso, muitas marias-sem-vergonha, samambaias do
brejo e violetas roxas.
O pórtico e a pérgula estavam repletos de viuvinhas bem
amarelinhas. O jardim parecia ter sido regado à espera de algum
visitante.
Parou na porta da casa, remexeu a bolsa à procura da chave.
Ai, meu Deus! Será que esqueci? Finalmente encontrou. Abriu a porta, um cheiro sutil de coisas guardadas invadiu suas narinas. Cheiro
de naftatlina, cheiro de mofo também. Hum! Este não era o cheiro
da casa, reclamou alto. Dirigiu-se ao quartinho dos avós. Nele, duas
camas com lençóis brancos bordados e bem esticados. A avó Sofia
mantinha a cama do avô arrumada mesmo depois de sua morte.
Ainda no quarto, um guarda-roupa antigo de boa madeira, uma penteadeira no mesmo estilo com toalhinhas de crochê que revelavam
terem sido feitas por mãos tremidas, doídas. Nas paredes, singelos
quadros, pintados pelo avô; no chão, um baú de vime e nada mais.
Estar no quarto ativou-lhe a memória de sua infância: as balas
e os chocolates escondidos, mas que eram encontrados facilmente
nas gavetas da penteadeira, o soninho gostoso na cama do avô.
Que saudade!, suspirou.
Beatriz nunca pensou que pegar os documentos da avó para
legalizar o seu óbito pudesse ser algo triste. Abriu o guarda-roupa
e, mais uma vez, uma sensação gostosa, pois o cheiro de alfazema
e de macela aliviou o seu desalento. A roupa tão bem dobrada aparentava ter sido colocada nas gavetas recentemente. Subiu os olhos e
percebeu uma série de caixas empilhadas. Os documentos deveriam
estar ali naquelas caixas, pensou. A primeira que pegou estava api-
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nhada de fotografias avulsas e com alguns álbuns velhos. Ainda dentro da caixa: fitas miúdas de cetim de diferentes cores, medalhinhas
baratas, postais velhos, santinhos de orações, pedacinhos miúdos de
tecidos, escapulários gastos e lindos botões de madrepérolas. Riu,
lembrando-se de como a avó gostava de cuidar, de guardar e de
preservar as coisas.
Beatriz resolveu esquecer a sua tarefa principal por alguns
minutos, pois tinha certeza de que ali não encontraria os documentos. Pegou um álbum qualquer, abriu a primeira página onde se lia:
“Minha primeira netinha Beatriz”. Ao folhear, foi revisitando o seu
passado, a memória de sua família, da casa, do bairro. Ficou admirada com a precisão das datas: nascimento de Beatriz; primeira papinha; primeiros passinhos; Beatriz no jardim de infância; primeiro
passeio com vovô; formatura do ensino fundamental; Beatriz passa
no vestibular; formatura de jornalismo, orgulho do vovô; Beatriz, na
luta pelo meio ambiente. Uma foto desgrudou, era a do seu primeiro
aniversário, 22 de setembro de 2008. Lembrou que faria 42 anos no
sábado. Como gostaria que seus avôs estivessem vivos para receber
um abraço deles. Por que não voltou mais àquela casa?, pensou. O
celular tocou, dissipando a dor da culpa. Era sua mãe.
– Beatriz, quanta demora em pegar os documentos! Imagino o
que está fazendo. Pare de ficar olhando essa velharia e venha logo.
Lembre-se de que temos de enterrar sua avó ainda hoje.
Antes de ir, cheirou um casaquinho da avó com força para
aspirar todas as lembranças passadas naquela casa. Desejou que o
mundo fosse aquela casa.
Ao sair, parou no jardim, arrancou alguns hibiscos para jogar
no caixão. Retomou o caminho de volta para o carro, observando
atentamente a paisagem do bairro, querendo desvendar o que tinha
ficado de sua infância. Pouca coisa tinha mudado, as ruas, talvez
mais despovoadas de crianças. Os netos tinham crescido, e não
tinham dado bisnetos aos avós, cogitou. Ruas silenciosas eram uma
coisa meio fora do comum em uma megalópole como aquela dos
anos de 2050.
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Aquele bairro é habitado, atualmente, por grande maioria de
idosos, parecia como um grande asilo. Um asilo de velhinhos contentes, pois não estavam internados e tristes, e os filhos menos culpados
por não terem asilado os seus pais.
No entanto, poucos adultos jovens queriam morar ali, inclusive os filhos dos velhos. Ninguém queria ser velho, pois o culto à
juventude era a fórmula para a felicidade.
Antes de entrar no carro, Beatriz pensou, parou, fez meia-volta
em direção à casa da avó, resolveu levar a caixa de fotografias. Sabia que, se não fizesse isto, sua mãe jogaria tudo no lixo ou queimaria. Velharia, Deus me livre!, falaria com veemência. Ela detestava
ficar velha, estar envelhecendo, a velhice lhe causava pânico. Botar
o pé naquele bairro, nem pensar.
Ao retornar, passou pelo casal que ainda estava sentado na
varanda, parou para conversar, comunicaria aos vizinhos o falecimento da avó. Desligou o celular.
–– Você não é a neta de Sofia? Entre, minha filha, eu me lembro
de você e de como gostava de ajudar sua avó no jardim, mexer com
a terra. Sua avó dizia sempre que tinha orgulho de você, pois é ativista do meio ambiente. Você lembra qual era a sua flor preferida?
Beatriz respondeu rápido:
–– Hibisco rosa.
Beatriz entrou, tomou chá com biscoitinhos caseiros. Sorriu
muito, pois a conversa a fez lembrar-se de tantas coisas. Riu também
do seu “ativismo”, se despediu com a certeza de que era naquele
lugar e na casa da avó que queria viver.
No caminho de volta para o carro, ficou admirada com a
rapidez com que se lembrou de sua flor preferida. Sentiu de novo
um bem-estar. Ia propor à mãe não vender a casa, pois queria se
mudar para a casa da avó. Sabia também que sua mãe lhe daria
outro adjetivo: “velha”.
Achou as chaves, lembrou rápido onde as tinha colocado. Entrou no carro, deu um até logo aos vizinhos, que estavam no portão.
Foi dirigindo devagar, observando, relembrando a arqué, a tectônica e a memória dessa parte da cidade, que muitos faziam questão
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de esquecer. Acelerou o carro em direção ao setor mais moderno
da cidade. Ia ao encontro de sua mãe travestida de jovem, mas nem
sempre feliz como aparenta e diz ser.
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2050:
o cotidiano de um planeta
Thiago Luz*

Thiago abriu os olhos. Era sábado, 6 de agosto de 2050, e o
recém-acordado aniversariante estava completando 68 anos. “Quem
me dera que ainda tivesse os vinte e poucos anos de outras épocas”,
ia pensando quando os netos entraram no quarto e lhe devolveram
o sorriso. “Vovô, parabéns”, disse o menino, que não devia ter mais
de 12 anos. “Tomarei um banho e logo descerei para tomar o caféda-manhã com vocês”, disse o simpático senhor, fechando a porta
do banheiro.
O banho transcorria sem anormalidades, à exceção do sabonete que insistia em ir de encontro ao piso negro que revestia o chão.
“Vida, olha o tempo”, disse a esposa de Thiago, advertindo-o da
demora com leves socos na porta. “Vida? Cada dia que passa esse
apelido perde um pouco de força”, pensava o ainda vivo senhor,
quando a água acabou. “Droga! Será que nem no dia do meu aniversário eu posso tomar um banho demorado?” “Cinco minutos. Se
não for assim, daqui a dez anos não haverá mais água”, respondeu
a esposa, ouvindo as queixas do marido. “Cinco minutos? Dez anos?
Parece ironia, mas, quanto mais velho eu fico, mais as pessoas insistem em medir o tempo”, indignou-se em silêncio. “Os meus antepassados tomavam banhos demorados e não se preocuparam comigo.
Agora, eu tenho que me preocupar com os meus descendentes e não
posso tomar um banho com o rigor que a data pede.”
* Mora no Rio. Premiado em vários concursos literários, tem textos publicados em
antologias.
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“Pai, tem sabão no seu cabelo”, disse o filho, enquanto Thiago sentava-se à cabeceira da mesa para o desjejum. “Com cinco
minutos eu não lavo nem o...” “Thiago”, interrompeu-o a esposa,
“tem criança na mesa.” “Eu iria dizer cabelo; com cinco minutos eu
não lavo nem o cabelo”, disse sorrindo, enquanto os netos caíam na
gargalhada imaginando mais uma besteira dita pelo avô-menino.
“São oito e meia da manhã no Rio de Janeiro. O termômetro
em Copacabana marca 44 graus”, disse o radialista. “Pai, o que vamos fazer para comemorar o seu aniversário?”, disse a filha de Thiago, enquanto ajustava a temperatura do ar condicionado. “Vamos
vestir as nossas roupas contra radiação solar e passear pela orla”,
sorriu Thiago. “E sermos assaltados? Não há ninguém na praia a
essa hora. Quem é louco de se expor ao sol?”, respondeu a esposa,
“Melhor irmos tomar um banho de mar à noite”, completou a esposa.
“Pai, há um projeto de lei para mudar o turno de trabalho do
dia para a noite. O que acha? Dizem que deu certo na Europa”,
disse o filho. “E depois, farão o quê? Dormiremos de cabeça para
baixo numa árvore e brincaremos de Batman?”, disse Thiago, ainda
irritado pelo banho interrompido. “Quem é Batman, vovô?”, perguntou a neta. “É um morcego de uns cem anos.” “Você deve conhecer
ele faz tempo”, disse a inocente menina, que tinha apenas seis anos.
“Você me chamou de velho?”, sorriu Thiago, observando a risada de
contentamento da neta.
“A única coisa boa desse clima de inferno em que se transformou o clima do planeta, é que as crianças não precisam mais sair
de casa para estudar”, disse Thiago, enquanto observava os netos
ligarem os notebooks para assistirem à aula virtual. “Esse el niño
é uma droga”, disse a esposa. “Niño, menino? Isso era no nosso
tempo de namoro. Esse menino já é quase tão idoso quanto eu”, respondeu Thiago, pegando a roupa contra radiação solar e os óculos
escuros. “Vai sair? Passa o protetor solar.” “Não, vou só checar a
bateria do carro. Com gasolina era mais fácil. Agora parece celular.
Tem que ficar carregando”, disse Thiago, ainda não adaptado às
últimas tecnologias.
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“Cadê os meninos?”, perguntou Thiago à esposa, meia hora
depois. “O Enzo foi trabalhar, as crianças foram estudar lá em cima,
e a Renata está ajudando eles com energias renováveis”, respondeu
ela, referindo-se ao filho, aos netos e à nora, respectivamente. “Pelo
menos agora ensinam algo de útil às crianças. E a Maria Eduarda?”,
perguntou Thiago sobre a filha. “Está no telefone com o namorado”,
respondeu a esposa. “Certas coisas nunca mudarão. Vou escrever”,
disse Thiago. “Como está?”, perguntou Gabriele, curiosa sobre o
novo livro do escritor-marido. “Vou escrever sobre aquele prêmio literário de 2008. Foi o primeiro”, respondeu Thiago. “Engraçado, se
me lembro bem, o tema daquele prêmio literário era como estaria o
planeta em 2050. Imaginei que as coisas estariam melhores”, disse
Thiago. “Você sempre foi muito otimista”, disse a esposa dando um
selinho no marido. “O problema de um passado otimista é que nos
deixa saudosistas de um tempo que já morreu.” “A esperança não
deve morrer”, respondeu ela com um sorriso. “Num planeta quase
sem água, até a esperança morre. Nada floresce”, disse Thiago,
dando um sorriso sem graça. Por fim, deu as costas à esposa e foi
ao encontro do seu livro.
Thiago tentou, inutilmente, doar novas frases ao livro, mas a
inspiração parecia se divertir com as vãs tentativas dele. Nada foi
escrito sobre o prêmio literário de 2008; nada foi escrito sobre a
esperança daquela época, e Thiago adormeceu sobre o teclado.
Thiago abriu os olhos. Adormecera sobre o teclado após concluir o texto sobre o planeta Terra em 2050. Era 6 de agosto de
2008, uma quarta-feira, e o pesadelo já estava escrito, mas o escritor torceria para a obra não ganhar vida, pois a esperança deve
florescer.
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2053
Janaína Gomes Garcia de Moraes*

A primeira vez que eu pensei em 2050 foi muito tempo atrás,
quando a faculdade que eu cursava abriu um concurso literário, cujo
tema era a Terra em 2050. Consciente das minhas limitações criativas e modesto potencial artístico me abstive de participar e não
pensei nisto nunca mais desde então.
Mas ontem, muitos e muitos anos depois da abertura daquele
concurso, por algum motivo qualquer, lembrei-me dele e me perguntei o que teriam previsto aquelas pessoas que tiveram a coragem,
que me faltou, de se arriscar.
Naquela época, eu teria adivinhado que me tornaria a pessoa
que hoje sou? Seria eu a mesma daqueles tempos? Se aquela que
eu era passasse por quem eu sou, ela se reconheceria nas bolsas de
gorduras abaixo dos olhos? Ela saberia que estes cabelos pintados
para esconder os fios brancos são a antiga cabeleira que não podia
ser colorida por ser muito negra?
Acabei por me casar com aquele mesmo namorado, com
quem tive três filhos, tornei-me procuradora e, graças a isso, adquiri
essa escrita viciada dos operadores do Direito, com “ilustres” adjetivos e substantivos “cotejados”, quase sempre mal-empregados e
inadequados. Creio que seria um resumo suficiente da minha vida
dizer que fui e tenho sido muito feliz.
Saí de Niterói pouco depois do fim do concurso, quando terminei a faculdade, e fui morar, quase que em seguida, em uma cidade menorzinha, que é hoje mais ou menos o que era Niterói quando
a deixei.
* Mora em Niterói. Acadêmica de Direito da UFF, já recebeu premiação em concurso
de contos.
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Eu não suportava o trânsito. Eu não podia imaginar o que ele
viria a se tornar ainda... As grandes cidades, ao longo desses anos,
foram se tornando cada vez mais caóticas até pararem por completo. E então, as pessoas, como eu, foram procurando outros lugares,
o interior, as colônias de pescadores, de maneira que os grandes
centros diminuíram e são hoje ainda congestionados, como sempre
foram e (talvez) sempre serão, mas não mais como no dia em que
São Paulo parou.
Eu sinto muito é em reconhecer que os carros voadores não
se tornaram uma realidade. Essa é uma aposta que eu teria feito (e
gostaria de ter ganhado) e algo pelo qual esperei desde a minha infância. Mas o setor automobilístico preferiu manter as rodas no chão
e não se aventurou a desbravar o setor aéreo.
Parando para pensar assim, nessas comparações, existem coisas que não deixam de ser engraçadas. Essas, acho que ninguém
que se inscreveu acertou. Como as latas de óleo. Sim, eu sei, o que
tem demais nas latas de óleo? Pois é, quando eu era criança, óleo
de soja, canola, algodão vinham em latas de alumínio, assim como
hoje. Depois, passaram a vir em garrafas plásticas, as hoje proibidas
garrafas PET. Com o reconhecimento da reutilização do alumínio e
do prejuízo ambiental que as PET causavam (daí, a proibição), os
óleos voltaram a ser vendidos em, como dizia minha avó, “vidros”
de alumínio. Alguém previu esse detalhe?
Aproveitando a deixa, a proibição da comercialização das
garrafas PET e boa parte dos materiais plásticos, em razão da lenta
degradação, foi uma das coisas mais positivas que eu vi os governos
fazerem em toda minha vida. Mesmo os fabricantes mais resistentes
a utilizar materiais mais caros e ambientalmente mais corretos voltaram atrás, antes mesmo da proibição. Houve diversas atitudes nesse
sentido. Digam o que quiserem aqueles que enxergam nisso motivos
ocultos e interessados, mas, para mim, foi por causa da capacidade
da humanidade de pedir desculpas e desculpar-se de vez em quando.
Não posso deixar de mencionar outro detalhe interessante.
Não existem papéis brancos em 2050. Aliás, se existem, são rarís-

214

Prêmio UFF de Literatura

simos, e mortais, como eu, não têm acesso a eles. Todas as folhas e
papéis são reciclados. Nós tínhamos que dar um jeito no lixo...
Hoje é tão normal todo mundo reciclar seu lixo igual naquela
época não era. Meus filhos, se me vissem hoje jogar todos os lixos
da cozinha na mesma lixeira, ficariam chocados.
Aliás, essas coisas que chocam as pessoas são muito relativas
e passageiras. Lembro que, enquanto estava na faculdade, a sociedade e os legisladores discutiam coisas que são hoje normalíssimas.
Perguntavam-se as pessoas apreensivas se os casais de homosse
xuais deveriam ter o direito de adotar uma criança. É realmente muito engraçado falar hoje em dia numa discussão desse nível: duas
pessoas adultas, responsáveis, sadias e em perfeitas condições podem ajudar uma criança necessitada? Mas acreditem, as pessoas
tinham essa dúvida. Hoje ninguém vê nada demais no fato de uma
criança ser criada com duas mães ou dois pais, como eu acho que
sempre deveria ter sido.
Uma das coisas que ninguém errou foi quanto ao aquecimento
global. Eu ficava muito impressionada quando via reportagens que
mostravam o derretimento de geleiras, deixando de lado que sempre
fui muito impressionável. O mundo é de fato muito mais quente e isso
acarretou uma série de conseqüências drásticas para a humanidade
e o meio ambiente. Muita gente morreu por causa do calor, dos
furacões, das enchentes e demais respostas incisivas da natureza.
Estamos ainda tentando controlar isso, mas, pelos mesmos motivos
econômicos, é muito difícil. Convencer as pessoas a ganhar menos
dinheiro para não ver o resultado da boa ação é uma tarefa quase
impossível.
Eu sou suspeita para falar sobre o aumento da violência. Até
onde me conste, desde a Antiguidade, a humanidade sempre foi
violenta e, se não me convenceram do contrário antes, não é aos 68
que um estatístico vai querer me dizer que hoje é pior. O negócio é
que, quanto mais gente, mais casos de violência. Chegamos aos 10
bilhões de habitantes, é claro que haveria de ter o dobro de episódios do que quando éramos 5 bilhões. De qualquer forma, o mundo
está violento, como sempre foi.
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Os especialistas previram esse aumento populacional. Particularmente, não senti tanta diferença, porque, como eu disse, andei
na contramão do crescimento e, durante todos esses anos, não tive
a oportunidade de conhecer a Ásia e a África, onde o aumento foi
mais significativo.
No geral, posso afirmar que a vida continuou essencialmente
a mesma para a maior parte das pessoas. Os pessimistas, certamente, diriam, como dirão, que o mundo só piorou e nunca esteve tão
ruim. Eu, particularmente, e por mais resignado que soe, acho que
a vida é tão boa quanto era há mais de 40 anos e que a maior parte da humanidade continua tentando fazer o melhor que consegue
para viver em paz. As pessoas ainda nascem, e a forma preferida
de fazer filhos ainda é a mesma, a morte continua sendo inevitável e
irremediável, os políticos ruins ainda roubam o dinheiro público e é
basicamente isso que os jornais noticiam, as pessoas se apaixonam
quase sempre quando não estão contando com isso, as crianças têm
medo do escuro, as pessoas riem ao ver alguém cair, ainda se come
comida, as pessoas ouvem música e acreditam que Deus está no céu
olhando para nós e achando a maior graça disso tudo.
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