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CONTO DA ASTROFÍSICA 

NEXO CAUSAL 

 

A astrofísica é matéria fascinante que me motivou escrever algo sobre esse assunto em 

linguagem fácil, numa narrativa breve e concisa, apresentado num único cenário, com 

apenas quatro personagens, que imaginei, de início, apresentá-la como peça de teatro.  

Esse Conto começa com o surgimento do Universo há 15 bilhões de anos, que gerou 

naquele momento uma temperatura no local de um trilhão de graus celsius. Há alguns 

anos, os astrofísicos, descobriram a existência fascinante dos buracos negros que 

engolem estrelas que deles se aproximam. 

São conceitos subjetivos e muito abstratos, porém, reais, desenvolvido principalmente 

por dois gênios da física moderna, sendo Stephen Hawking, doutor em cosmologia pela 

Universidade de Cambridge, onde ocupou a cadeira de Newton como professor 

lucaciano de matemática, e Albert Einstein, cujas descobertas telescópicas ocorridas em 

nosso Universo galáctico complementadas com as teorias matemáticas desenvolvidas 

por esses dois gênios da física, são aplicadas na astrofísica.  

Entretanto, a minha história só irá interessar à um pequeno público apreciador desse 

complexo assunto, que, provavelmente, não se motivará em adquirir o meu Conto como 

fonte de informação. Porém, a história ficcional entre meus abstratos personagens, na 

minha visão individual de romancista, é dinâmico, enfatiza o diálogo, pouco narrativo, 

erótico, mas não pornô, passando mensagens futurólogas que suponho que irão ocorrer 

no planeta Terra.  
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PREFÁCIO 

NEXO CAUSAL 

  

No dia 08/12/1943, eu, autor, chorei copiosamente quando puseram a tampa no caixão 

onde estava estendido o corpo de minha querida mãe. Ao olhar o seu rostinho doce, 

bonito, imóvel, sabendo que não iria vê-lo por toda a minha vida terrena, é que tive a 

implacável percepção da imensa perda que me atingiu. Foi o momento que minha alma 

realizou o impacto do fato de que, sem sua presença física, a nossa matriarca se foi 

deixando um vazio insuportável nos filhos. Nosso consolo é que no céu que encobre a 

Terra, seu espírito evoluído, olhará individualmente por nós, ou melhor, para cada um 

de seus entes queridos. Suas últimas palavras em vida foram para mim: “Está difícil... 

Está difícil... Está difícil... Reze... Reze por mim!  

Esta mensagem dita no período do Natal é minha reza. Objetivada como oração porque 

estou a pensar nela, supondo que sua alma renasceu no mundo dos espíritos, livre dos 

sofrimentos pelos quais passou, quando esteve presa no leito de morte. Seu espírito 

agora encontra-se no céu terráqueo, em festa com meu pai, meus irmãos Roberto, 

Carolina e Fernando, parentes e amigos, em regozijo no espaço do universo onde as 

almas dos falecidos supostamente se reencontram e se restabelecem. 

Aos meus amigos, ateus, agnósticos e deístas, eu lhes pergunto: acreditam que sejamos 

em essência essas almas imortais, que pressentimos existir em nós? A minha alma está 

nesse momento a escrever esse romance pela força dos meus próprios pensamentos, 

causado por algo incognoscível e inseparável do meu corpo físico, que me dá vida e guia 

o meu espírito, que chamo de consciência inteligente, caso contrário esta página ficaria 

em branco. Não somos obra do acaso, cuja visão dos ateus nos quer fazer acreditar. No 

dicionário, o vocábulo morte significa o fim da vida animal e vegetal; mas, segundo 

Descarte, se penso é porque existo, portanto, vida espiritual é o estado e condição do 

espírito incorporado ao seu corpo mortal. Vê-se que vida e morte se cambiam, num 

movimento circular, que, de um lado mostra o Céu e do outro a Terra, onde nossas almas 

nesse momento exercem a vida.  

Escrevi 6 romances: Adeus Pentélia; A Virgem do Jogo do Bicho; A Bruxa de Magé; Espião 

por Acaso; O Rei das Tempestades; O Trem da Eternidade; todos de ficção.  

Porém, como relatei acima, um de meus leitores me qualificou como romancista erótico, 

pouco narrativo, mas não pornô. Portanto, aconselho às pudicas que não me leem. 
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Nathalie, psicóloga do hospício São Silvestre, está sentada junto à escrivaninha, 
recebendo um novo paciente, jovem, sorriso encantador e aspecto confiável. Arruma 
sua pasta de anotações em cima da mesa. Olha-o sentado à sua frente e, que, pelos 
trejeitos, apresenta-se como pessoa divertida, belo, capaz de interessá-la como 
paciente. Ela, olhando-o com satisfação e ambos portando máscara de proteção contra 
a pandemia do coronavírus, diz: 
 
 - Sou a única psicóloga mulata da Clínica. O seu primeiro contato passa por mim 

se não se incomodar com minha cor. Tenho a incumbência de analisar as razões 

psicológicas que o trouxeram aqui. Seu nome é Bernardo, pois é o que está anotado na 

sua ficha. Consta também que você foi infectado pelo coronavírus. 

 - A sua cor e beleza individual me atraem. A minha infecção se espalhou quando 

em outubro de 2019 estive em contato com um time de basquete proveniente de 

Wuhan na China, para os quais, por incumbência de um ente do além, passei o 

coronavírus que trouxe bem de longe, de outra civilização extraterrestre, a fim de 

cumprir esta tarefa solicitada por nosso Deus todo poderoso. Posteriormente, como 

estou a viver na Terra, para me livrar desse coronavírus, fui bem tratado pelo médico 

que me atendeu com antibióticos e remédios farmacêuticos e fiquei bom. Não cheguei 

a ser intubado e, por conseguinte, não precisaria estar usando máscara, pois já adquiri 

suficiente imunidade ao vírus. Uso-a para manter esse incômodo segredo a pedido de 

meu pai terráqueo. 

 - Preciso saber tudo sobre você. Prometo guardar os seus segredos. 

 - Não conte a ninguém!... Mas, antes de ser tratado, fui eu quem 

verdadeiramente inoculou esse vírus nos chineses e o espalhei inicialmente no Rio de 

Janeiro, que se espraiou pelo Brasil afora, para que Deus pudesse dar uma chacoalhada 

de arrumação nessa sociedade corrupta, cujos ricos estão cada vez mais ricos e os 

pobres são os que no fim da linha pagam a conta, ficando cada vez mais pobres, levando, 

atualmente, aqui no Brasil, uma vida de miserável. Eu verifiquei também, com pesar, 

que os gestores da governabilidade brasileira, ou seja, membros dos três poderes, que, 

alguns desses indivíduos, formam conchavos e cochicham ao pé do ouvido, uns com os 

outros, como fazer para desviar mais dinheiro sujamente adquiridos para os seus 

próprios bolsos, que os depositam em paraísos fiscais existentes em outros países. 

 

Nathalie, para lhe ganhar confiança, entra na dele reforçando o que ele disse. 

  

 - Não tenho dúvida que há uma bem-organizada corrupção debaixo do guarda-

chuva dessa governança incompetente, bebendo uísque em festas chiques e, num mau 

exemplo à sociedade, promovem seus filhos na carreira política para fazerem 

desonestamente o mesmo.    

 - Entretanto, eu, inoculado pelo vírus, estive no limiar da morte e naquele 

instante pensei que meu espírito retornaria ao planeta Órion, como combinei com Jesus 
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Cristo, gestor da Terra perante nosso incognoscível Deus que comanda a eternidade, o 

que até agora esse retorno prometido não aconteceu. Vim da constelação das Três 

Marias que brilha no céu quando o a noite está límpida, oriundo de uma civilização 

muito mais evoluída, distando da Terra milhares de ano-luz, contados pelo tempo de 

seu relógio. Fique sabendo que a luz percorre o espaço na velocidade de 300.000 km 

por segundo. O meu DNA, como o de todos os seres humanos dos planetas habitáveis 

existentes no Universo, originaram-se de um vírus mutante espiculado que, no nosso 

caso, transformado milagrosamente em gente, ser humano, o meu vive agora nesse belo 

corpo que estais a ver à sua frente.  

 - O que é um vírus? 

 - Os vírus são os únicos organismos unicelulares que surgiram nos planetas 

habitáveis, como a Terra. São seres muito simples e microscópicos, formados 

basicamente por uma capsula proteica esférica espiculada envolvendo o material 

genético. São considerados parasitas intracelulares e, por isso, como não possuem 

metabolismo próprio, suas funções só podem ser exercidas quando capturam uma 

célula viva hospedeira, trocando com ela todo os respectivos potenciais genéticos, 

criando, por essa simbiose criada pelo poder misterioso de Deus, dá condição de vida 

corporal a um novo ser. Fora do ambiente intracelular os vírus são inertes.  

 - São incapazes de crescer em tamanho e de se dividir? 

 - Mas não me pergunte como o meu vírus mutante capturou uma célula viva, 

transformando-a em ser humano, porque isto é um dos grandes mistérios de Deus.   

 - Sei!... Você então é um extraterrestre!... Que caiu aqui na Terra com a finalidade 
divina de espalhar este vírus entre nós! – Nathalia disse, contendo o riso.  
 - Exatamente!... Vim pelo Túnel do Tempo, cujo portal de intercomunicação 
envolvem ao mesmo tempo todos os planetas habitáveis do Universo... O que nos 
importa em Órion não é mais o corpo que se acaba e sim a alma que, bem formada, 
sobrevive a ele pondo um pé bem fincado na misteriosa eternidade, para, ao morrerem 
fisicamente, serem julgadas pelo onisciente e onipotente Deus, que decidirá 
imperativamente sobre os destinos de cada um. O Túnel do Tempo, além disso, nos 
conduz para outros diversos destinos planetários, numa velocidade instantânea, que os 
atuais astrofísicos da Terra já a descobriram e estão a chama-la de comunicação não 
local.  
 - Velocidade instantânea!... Comunicação não local!... O que significa isto? 
 - Se você pudesse espichar a sua bela perna até a Lua, mexeria o seu lindo dedão 
do pé no mesmo instante do pensamento em movê-lo; ou seja, isto é tão veloz que os 
cientistas terráqueos já o identificaram e batizaram esse fenômeno de comunicação de 
não local, mas, a humanidade terráquea atual ainda não sabe como usá-lo em proveito 
próprio. 
 
Nathalie, mostrando o pé e mexendo os dedos diz: 
 
 - Realmente os meus dedinhos responderam de imediato ao meu comando em 
mexê-los. 
 - Você tem um pé delicado, bonito e bem tratado. Ele por acaso já tem dono? 
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 - Claro!... Por enquanto sou a única e exclusiva proprietária!  
 - Aceita um sócio para dividir essa propriedade com papel passado em cartório? 
 - Ah! Bernardo!... Você é muito mais louco do que imaginava! Você expõe as suas 
delirantes abstrações astrofísicas com muita naturalidade. Por acaso você está a caçoar 
de mim com esta cantada de botequim? 
 - Sei que é difícil o terráqueo me entender! No entanto, data vênia, eu acho que 
os loucos aqui são todos vocês.  
 - Falta-nos essa sua cultura científica avançada adquirida em Órion? 
 - Não por isso!... O que me espanta é que o tratamento que aplicam aqui está 
totalmente errado em relação a ciência desenvolvida nos planetas mais evoluídos!... 
Mas, para me julgar melhor, seria bom que você conhecesse um pouco mais da 
astrofísica, para acompanhar a minha sobrenaturalidade e caminhada espacial de Órion 
para a Terra!... Caso contrário o meu tratamento seria inoperante e um desperdício de 
tempo e dinheiro. 
 - Isto, na sua esdrúxula visão como paciente!... Há de convir que não posso deixar 
também que esse assunto desperdice o precioso tempo da nossa terapia com suas 
exóticas elocubrações interplanetárias, cuja conta é paga pelo seu pai. 
 - No decorrer das sessões você vai aprender o básico da astrofísica e do 
microcósmico.  
 - Veio de Órion para a Terra! 
 - Perfeitamente, Doutora! 
 - Convença-me do contrário. Na sua ficha está anotado que nasceu no Bairro da 
Serra, em Belo Horizonte, e veio pequeno para o Rio de Janeiro. Seu pai é Senador, um 
dos mais destacados da República; que me induz a tratá-lo com muito cuidado, pisando 
em ovos, para não perder o emprego, por conta da amizade e da influência direta que 
seu pai tem com o dono desta Clínica. 
 - Que também é brilhante Senador, cuja estreita ligação entre os dois nós 
sabemos que existe.  
 - Por enquanto vou fazer de conta que acredito nas suas sandices. Portanto, vou 
entrar na sua brincadeira e refaço a pergunta: como veio de Órion para cá?  
 - Como lhe disse, pelo Túnel do Tempo.  
 - Aonde fica esse misterioso Túnel do Tempo? 
 - Vou repetir!... Seu portal envolve simultaneamente todos os planetas 
habitáveis!... Para seu conhecimento, o Túnel do Tempo não transporta o mísero corpo, 
que é denso; transporta exclusivamente as almas, numa interação instantânea por 
dentro do espaço infinito da Eternidade, que não tem começo e nem fim, portanto, nele, 
não existe o tempo passado e nem futuro, só existe o tempo presente. Nosso 
cognoscível Deus. 
 - Cognoscível!?  
 - Que significa algo miraculoso que percebemos existir, mas não sabemos 
explicar e nem o descrever. O criador do céu e da Terra, ao contrário, é um ser 
cognoscível, que, simbolicamente, numa analogia mais vulgar e inverossímil na época 
de hoje, conseguiu juntar misteriosamente as pontas da expansão do microcosmo com 
a do macrocosmo para gerar, naquele instante, esse Universo que está ao alcance de 
nossos olhos.  
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 - Ligou milagrosamente os seus estremos, provocando um curto-circuito mega 
explosivo, chamado por nós de Big-Bang. Gosto mais das palavras de São João, ditas no 
primeiro capítulo de seu evangelho, sobre a gênese do Universo que afirma: “no 
princípio era o verbo e em sequência veio à luz!”  
 - Este fenômeno, ou seja, que o seu alusivo verbo criou e iluminou o nosso 
Universo, aconteceu há quinze bilhões de anos contados pelo seu relógio e gerou uma 
temperatura no local de um trilhão de graus celsius que, ao se amornar, no decorrer de 
milhares de anos, fez surgir no espaço sideral formas de matérias atômicas 
representadas por prótons, eletros e outras partículas menores que, ao se conectarem 
por fusão atomística, criou esse belo e luminoso Universo galáctico que vemos a nossa 
frente.  
 - Onde está inserida a nossa morada, ou seja, precisamente na Via Láctea, que 
faz parte desse Universo galáctico! 
 - Que exibe braços espiralados em sua mega extensão; sendo Perseu, Sagitário, 
Centauro e Cygnus os braços principais. O nosso sistema solar está localizado em um 
braço menor chamado Órion, onde nós dois estamos vivendo agora. Por dentro da 
incompreensível eternidade pude vir à Terra numa piscadela!... Deu para entender?  
 - Alguma coisa... Na sua concepção astrofísica só existe o tempo presente e o 
resto é abstração?  
 - Não!... Deus criou o Chronos, ou seja, a noção do tempo nos planetas 
habitáveis, que é o grande demarcador civilizatório da humanidade e esparramou vírus 
e células vivas por todos eles, para os quais deu vida corporal finita por conta randômica 
de suas fusões biológicas, que ele controla e as conduz com rédea curta para corrigi-las 
na direção que deseja. Recentemente transformou muitos vírus da gripe em 
coronavírus.  Em Órion, aprendemos a aceitar e movimentar nossas almas pelo Túnel do 
Tempo, sem saber explicar a causa original dessa proeza criada na Eternidade. Nossos 
cientistas, no entanto, descobriram esse segredo de Deus que permite o ingresso das 
nossas almas etéreas no Túnel do Tempo, onde podemos encontrar, nessa sutil viagem, 
nossos parentes e amigos já falecidos e assim matarmos as saudades do convívio com 
eles, no espaço sideral que aqui o chamamos de céu. Seria um tanto semelhante, aqui 
na Terra, como o existir da eletricidade, que vocês desconhecem a causa primordial de 
sua natureza, origem, singularidade, mas, sem compreendê-la, aprenderam muito bem 
como cria-la e a lidar com ela.   
 - Igualmente se dá com o magnetismo e a gravidade. São campos de força 
invisíveis que existem envolvendo a Terra; dominamo-los sem conhecermos as causas 
de suas origens. Como vê, não sou tão ignorante em física quântica como você está a 
imaginar. 
 - Em Órion, também não entendemos o milagre da gênese do Universo. O nosso 
original vírus, que é chamado aqui de alma, nós sabemos apenas que trocam de corpo 
diversas vezes nas concessionárias dos céus, nesse existente e misterioso espaço 
invisível que envolvem os planetas, aonde estamos localizados, ou então em apenas 
visita espiritual temporária, como é o meu caso aqui na Terra. 
 - Em visita espiritual temporária!... Para chegar até aqui você abandonou seu 
inóspito corpo em Órion e sua alma etérea penetrou, pelo Túnel do Tempo, para o outro 
lado do retórico espelho da Branca de Neve, que incluo jocosamente na nossa história, 



Em busca da eternidade 

 

 

9 

 

que tem a propriedade de refletir do outro lado as almas e lá, quando trocou novamente 
de lado no uso de outro simbólico espelho, apareceu no espaço que desejava chegar, 
que chamamos de céu terráqueo, para onde vão preliminarmente todas as boas almas 
falecidas, ainda em dívida com a Eternidade e, no nosso céu, adquiriu esse corpo bonito 
que está a exibir?   
 - Gostei da sua introdução, apenas como retórica, do espelho no qual aparece a 
Bruxa refletida do outro lado; mas a transcendentalidade não funciona bem assim para 
que eu pudesse adquirir vida aqui na Terra, porque, meu corpo atual, nasceu neste 
planeta do parto da mãe do Bernardo terráqueo, o qual eu precisava me incorporar para 
existir na Terra, me expressar como vocês e dirigi-lo.  
 - Seu vírus alma fez a troca de corpo com o Bernardo que nasceu na Terra? 
 - Exatamente! Foi na concessionaria do vosso céu que troquei de corpo com ele 
que estava morrendo de pneumonia em outubro de 2019. Naquele instante eu assumi 
o corpo e a identidade dele, herdando de quebra toda a sua inteligência e memória 
terráquea guardada em seu cérebro corporal, que se somou a minha inteligência e 
memória supranormal adquirida em Órion.  
 - O que aconteceu com o original Bernardo?  
 - Ao me entregar seu corpo, sua alma ficou em poder exclusivo de Deus, suponho 
que muito satisfeita, no aguardo de ganhar uma outra vida corpórea na escala evolutiva. 
Minha alma entrou no corpo dele no instante que seu corpo sucumbiu pela morte física 
no hospital. Seria como tivéssemos trocado de lugar no espaço neutro existente no 
outro lado do seu retórico espelho que você supõe que reflete almas. Parece-me que 
ele, como boa alma que possui, ao trocar comigo de lugar, iria subir mais um degrau na 
escada da vida e renascer novamente em outra vida mais evoluída da que teve aqui na 
Terra. Nós em Órion sabemos distinguir a diferença existencial do corpo com a da alma. 
Aqui na Terra o corpo e a alma vivem juntos no tempo terráqueo criado por Deus, como 
se estivessem frequentando uma escola para ganhar aprendizado necessário para sua 
evolução espiritual. 
 - O originário Bernardo subiu de classe para o andar de cima? 
 - Suponho que sim!... Enquanto a alma vive eternamente o momento presente 
que não conseguimos compreender, pelos conceitos subjetivos que nos leva a crer que 
somos apenas uma instantaneidade em relação a Eternidade, que não teve começo e 
nem terá fim. Descarte, repito, disse com muita propriedade: “Se penso, logo eu existo!” 
Esse poder eterno de perpetualização do livre pensamento é a nossa essência de vida 
que chamamos de alma. Na verdade, nada existiria se não estivéssemos vivendo esse 
momento. Você, por esdruxulo que pareça, poderia ser apenas uma criação da minha 
mente e nada mais do que isto. Portanto, pensando dessa forma, você talvez só exista 
como fruto da minha fértil imaginação. 
 - Você quer mesmo que acredite nessa sua estapafúrdia história? Será muito 
difícil, nas nossas sessões de tratamento, eu lidar com essas suas abstrações filosóficas 
da astrofísica, desperdiçando tempo do nosso tratamento psicoterápico. Dentro da 
minha cartilha de visão psicológica, “quem sabe não fala; quem não sabe é quem fala 
demais” ... Você, com esses mimimis sobrenaturais, está querendo se passar por mais 
um outro professor de Deus, assim como os muitos que apareceram neste Hospício para 
serem tratados.  
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 - Se está a me julgar assim, peço apenas que por enquanto não me refute.  
 - Você está a afirmar que o tempo na Eternidade de fato não existe? 
 - Lá, passado são destroços de memória e futuro apenas reflexões de 
expectativas, que, acontece no tempo que Deus criou apenas para demarcar os 
momentos de vidas corpóreas nas civilizações planetárias.   
 - Na Eternidade se vive o momento presente e não no tempo que foi criado por 
Deus aqui na Terra?  
 - Numa conversa despretensiosa, perguntei a idade de uma velhinha, feliz da 
vida, que enchia o seu carrinho de compras no supermercado e disse: você, com o 
confesso noventa e três anos bem vividos, não tem medo da morte tão próxima? Ela me 
respondeu a rir. Ah, meu filho, eu não tenho tempo de pensar na morte!...  Portanto, 
ela já está há viver na Eternidade, pois o tempo passado e futuro para ela perderam 
qualquer importância, não existem mais!... Entendeu a sutileza da resposta? 
 - Por não mais pensar no passado e nem no futuro, passou a viver apenas o 
momento presente, já com um pé plantado na Eternidade? 
 - Que, pela idade avançada, ela está próxima de colocar os dois pés. Quando isto 
acontecer, sua alma, que estava presa ao corpo, passará pelo Túnel do Tempo para o 
outro lado do seu retórico espelho do romance da Branca de Neve, onde a Bruxa se 
olhava embevecida, e eu não tenho a menor ideia de como sua alma será acolhida por 
Deus e qual o destino que ele dará a ela. 
 - Voltando a nossa sessão terapêutica conturbada. Segue o meu raciocínio. O que 
sei de concreto sobre a minha vida é que acordei um dia em local desconhecido, 
bebezinha, aparecendo do nada e com meu cérebro vazio, mas, por instinto, senti-me 
protegida pela minha mãe que me deu à luz, sem nenhuma lembrança de ter surgido 
através do Túnel do Tempo.  
 - O seu corpo do pó veio e ao pó retornará. Resta-lhe, no entanto, o espírito 
eterno que está ali dentro, fazendo parte da sua existência terráquea, cujo corpo mortal, 
desde que nasceu, iniciaria, a partir do momento que abriu os olhos, um processo 
irreversível de decomposição química, retornando ao pó quando o espírito o abandonar 
pela morte.  
 - Do pó veio e ao pó retornará!... Você quis dizer que essa minha suposta boa 
alma, nesse meu estágio evolutivo, já vive sob a tutela da ordem sobrenatural eterna 
que nós desconhecemos?  
 - O rio descia as montanhas saltitante, alegre, satisfeito e, quando se aproximou 
do mar, levou um susto, pois, ao cair no mar iria desaparecer para sempre. Quando isto 
aconteceu, o rio percebeu que não havia desaparecido e sim se transformado no próprio 
mar que, carinhosamente, o acolheu. O rio virou uma grandeza maior, ou seja, 
transformou-se também em mar! Suponho que insuflado por essa sutil analogia que 
nossos cientistas descobriram o segredo da passagem secreta pelo Túnel do Tempo e a 
maneira de nossas almas transitarem por dentro dele, ou seja, para o outro lado do seu 
retórico espelho, ao abandonar o corpo em decomposição no espaço sideral aonde 
estava. Foi por esse ato milagroso que descobrimos esse mistério de Deus e que 
passamos a explorá-lo no uso dessa passagem oculta em nosso favor, que é de 
explicação muito complexa, fora inclusive do meu entendimento e, portanto, também 
dos terráqueos. 
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 - Meu Deus!... Quanta fantasia esdrúxula passa pela sua cabeça!... Está a fazer 
uma apologia à Eternidade individualista e ilusória da alma? 
 - Nós, perante a Eternidade, somos neste momento apenas uma 
instantaneidade, porque estamos vivendo no tempo terráqueo, ou seja, vivemos aqui 
uma realidade infinitésima, que se aproxima do zero sem nunca o alcançar a não ser 
pela morte. 
 - Mas, eu, virando-me para o meu céu grito: o que eu estou fazendo aqui nesse 
planeta!?... Para aonde vai a minha boa alma quando a morte chegar!?... E recebo o 
silêncio como resposta. 
 - Porque essa sua lucidez de pensamento trombou nos limites da inteligibilidade 
terráquea, aonde está ainda aperfeiçoando a sua alma, que a leva a acreditar na 
existência de um Deus bíblico, dominador e transcendental, criador de tudo que se vê e 
que se sente ao redor dos nossos aguçados sentidos. O seu Deus bíblico é o mesmo que 
criou e habita a Eternidade, ou seja, o que está do outro lado do seu retórico espelho 
espectral, junto com as outras almas puras, desvestidas do corpo, que irão receber nova 
missão no respectivo destino em curso dentro da grandeza do Universo.    
 - Entendo que o corpo não vale nada diante da supremacia do espírito, mas a 
morte nos assusta. Todas as religiões, por ato de piedade, pregam a vida eterna em 
continuidade a nossa, atendendo-nos na ânsia que temos de sobreviver espiritualmente 
após as mortes. Não suportamos a ideia de encerrar para sempre a nossa vida espiritual, 
como vemos acontecer com o corpo. Uns dizem que existe a vida eterna, outros dizem 
que não. Eu ainda não me posicionei intelectualmente nesse dilema. O que me diz sobre 
isto?  
 - No entanto, em busca dessa resposta, eu também gritava de Órion para a 
Eternidade e não recebia nenhuma resposta. Está aí inserido o grande mistério 
incognoscível da vida. A nossa inteligência, no estágio atual de escolaridade da alma, se 
assemelha a de uma formiga gritando ao céu: pelo amor de Deus, eu quero aprender a 
falar francês!  
 - Ah Bernardo!... O que escrevo no meu relatório sobre você? Que és um vírus 
mutante que veio de Órion pelo Túnel do Tempo para infectar, com o espalhamento do 
coronavírus, grande parte dos terráqueos? No entanto, até agora, és um eterno 
desconhecido da nossa sociedade planetária e que só me falou abobrinhas! 
 - Se me enxerga como louco, escreva exatamente isto!... Ou melhor, escreva, 
para salvar o seu emprego, o que lhe for mais conveniente, para não ser demitida pelo 
medo de perde-lo por uma canetada do dono desta empresa. Para mim tanto faz o que 
vai escrever na minha anamnésia, mas fique segura de que a endossarei para o 
psiquiatra, o tal craque em xadrez! 
 - Por enquanto não vou escrever nada. Preciso de tempo para lhe conhecer 
melhor. Você é uma pessoa complicada, confusa, para identificá-lo nas entrelinhas dos 
melhores livros de psicologia; além de ser pessoa influente, pelo seu pai, junto ao dono 
dessa Clínica, que me induz a tratá-lo com muito cuidado, pisando em ovos, para, como 
disse, não perder o emprego por uma simples canetada. Portanto, aceitas um cafezinho? 
 - Claro que sim!... Por que não aproveitar esta situação a meu favor?... Posso 
afagar suas mãos?  
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 - O quê!... Seu pedido não faz nenhum sentido terapêutico!... Não posso permitir 
essa incomum e hilario comportamento fora da curva do nosso tratamento!  
 - Faça-o por mim, para que eu possa conhecer melhor os meus confusos 
sentimentos terráqueos amorosos, pois este singelo gesto não lhe prejudica a carreira e 
nem ofende o pudor. 
 
Nathalie, depois de encomendar o cafezinho pelo telefone interno, disse. 
 
 - Pronto! Encomendei o café, cujos loucos, durante a sessão de terapia, não têm 
esse privilégio. É uma deferência justificável ao seu status aqui na Clínica.  Portanto, se 
isto é importante para você... Por que não? 
 - Importante para nós dois! 
 
Bernardo lhe acaricia as mãos extravasando os seus sentimentos amorosos. Ela 
corresponde da mesma forma achando graça, até que surge o garçom com duas 
xicrinhas fumegantes de café. Eles a tomam sem trocar palavras. Bernardo, depois que 
o garçom se retirou, disse: 
 
 - Gostaria de te elevar ao status de minha namorada.   
 - Até agora não arranjou nenhuma?... Basta que se ofereça como terráqueo e 
não como oriano, que, com esse corpo bonito e um pai cheio do dinheiro, quem não vai 
querê-lo para sempre!? O grande escritor Nelson Rodrigues e filósofo da época dos 
nossos pais ensinava que a vida é como ela é e não como nós gostaríamos que ela fosse. 
Só quando terminar o tratamento comigo é que poderei avaliar essa nossa ligação que 
chama de amorosa. Mas, antes, tem que ficar bem-comportado e curado dessa 
maluquice bastante excêntrica, incomum, para sair desse Hospício. Já me deparei com 
dois pacientes que me juraram serem a reencarnação de Napoleão, mas, nenhum dos 
dois, ao longo do tratamento, eu consegui convencê-los do contrário. Mas, 
extraterrestre, vindo de outro planeta, você é o primeiro caso que aparece aqui na 
Clínica. 
 - Meus orientadores espirituais me disseram que terei sucesso!  
 - Meu raciocínio empacou nesses dois diferentes tempos criados por Deus. 
Explique-o melhor! 
 - Pela teoria matemática terráquea, diria que esses dois tempos criados por Deus 
seriam apenas equivalentes a um piscar de olhos diante do limite infinitésimo tendente 
ao nada em relação à Eternidade. A matemática dos limites se aprende no último ano 
do ensino fundamental.  
 - Você me fez lembrar que Einstein, ainda em nossa época de vida, definiu o Big-
Bang com equações matemáticas obtidas da própria astrofísica, ou seja, que a expansão 
do microcósmico é representada por E = - MC² e a do macrocósmico por E = +MC², onde 
E é a energia, M a massa e C² a velocidade da luz ao quadrado.   
 - Parabéns!... Exatamente!... Esse foi o grande gênio científico da astrofísica de 
nossa época. 
 - Mas eu explico o tempo, conforme aprendi na escola fundamental, de forma 
diferente; nós, terráqueos, só entendemos a existência do tempo em função da rotação 
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da Terra em torno de seu eixo e sua translação em órbita elíptica em torno do sol, para 
explicar os movimentos relativos do dia, das noites, das quatro estações climáticas e dos 
anos.  
 - É tão difícil entender a ambiguidade misteriosa existente entre esses diferentes 
tempos, ambos, criados pelo poder misterioso e absoluto de Deus?  
 - Você está a me embrulhar com essa esdrúxula manifestação de loucura!  
 - Continua presa ao conhecimento da ciência do seu curso de primeiro grau, 
newtoniano, que descobriu a força da gravidade ao ver a maçã cair do galho na cabeça 
dele e não a camélia. 
 - Camélia? 
 
Bernardo levanta-se e dançando, cantarola em frente dela. 
 
 - A camélia que caiu do galho/ deu dois suspiros/ e depois morreu... Não 
reconhece essa modinha de carnaval? 
 - Mas, o que a camélia tem a ver com sua história? 
 - Nada!... Apenas me associei nesse momento a essa canção porque me deu 
vontade de cantar e dançar livremente, sem sofrer qualquer insana repressão humana. 
Não vi motivos palpáveis para me refrear. Assim vivemos em Órion, ou seja, apenas os 
momentos presentes, sem ligar para o que os outros pensam da gente. Lá não existe 
mais o ciúme, pois os nossos sentimentos amorosos são coletivos por sermos muito 
parecidos fisicamente uns com os outros. O lema em Órion é que todos são de todos. 
Somos como lata: se uma chuta, logo a seguir uma outra cata e vice-versa. 
 
Nathalie foi então retirada por ele da cadeira para dançar em volta dos móveis. Ele canta 
cadenciando o ritmo. Depois se sentam no sofá aconchegando-se lado a lado e ela diz. 
 
 - Ah Bernardo!... Você está a me tirar do profissionalismo!... Se o Diretor entra 
aqui agora eu seria demitida na hora, sem nada a explicar!... Está me pondo em risco!... 
Com licença, mas retorno a minha cadeira profissional.  
Bernardo retornando também a sua. 
 
 - Desculpa-me por ter lhe tirado dos costumes da ortodoxia profissional. Era para 
que entendesse que as coisas acontecem sem ser necessária a interferência coercitiva 
dos julgamentos fofoqueiros e dos furores das agressividades humanas, evitando assim 
a maledicência negativa do pensamento alheio que, pela inveja e egoísmo, criam atritos 
sociais desnecessários. Não fiz por mal. 
 - Aprendi, no tempo terráqueo, o conhecimento necessário para viver a 
existência aonde os limites de meus olhos, ou melhor, que os meus sentidos alcançam! 
Portanto, você não pode contestar a minha pleiteada existência terráquea temporal.  
 - Não contestei, pois foi Deus quem a criou. Faltou dizer que a morte devolverá 
seu corpo novamente ao nada!... Logo, você, corporalmente, é uma fatalidade 
existencial que só vai durar por um instante em relação à Eternidade. Caso contrário, 
não faria sentido as nossas existências prazerosas e sofridas aqui na Terra, como bons 
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samaritanos que julgo sermos. Seria desperdício das nossas vidas em favor do nada; na 
mais pura acepção da palavra. 
 - Esse seu raciocínio parece-me confuso, mas tem um fundo de verdade.  
 - O meu instinto humano está a me pedir uma aproximação mais íntima contigo.  
 - Você, como pessoa, me atrai profissionalmente! Apego-me amorosamente aos 
meus pacientes inteligentes. Mas, por enquanto, não me vendeu ainda confiança para 
o que propõe possa acontecer.  
 - Posso lhe dar um terno beijo na boca? São atos que, muitas vezes, praticamos 
em Órion ao expressar os nossos sentimentos amorosos as pessoas do sexo oposto com 
as quais nos relacionamos. Apenas demonstramos, um ao outro, a intensidade 
carinhosa e interesseira dos nossos recíprocos afetos, na amplitude que vai dos muitos 
selinhos aos raros e íntimos chupões! 
 
Nathalie levanta-se para ser abraçada por inteira e ele faz o mesmo. Ela então diz. 
 
 - Como consegue ler meus pensamentos ocultos, sabe que esse mesmo desejo 
me apossou. Mas, tem que ser com ternura, sem erotismo! Mas tem que ser no selinho 
e não no chupão! 
 
Bernardo beijou-a inicialmente com ternura, mas foi juntando os corpos para afoguear 
a relação. O beijo se tornou ardente e bastante correspondido, até que ela, num repelão, 
interrompe o ato. Ela então diz. 
 
 - Essa relação física está se desvirtuando!... Não estamos agindo certo dessa 
forma tão carnal!... Se continuarmos nesse fogaréu, vamos acabar na cama! 
 
Bernardo, exultante pela conquista, a conduz de volta para o sofá e diz. 
 
 - É o que mais quero!... Senti esse infreável impulso!... Já estou com o dito cujo 
querendo conhecer a dita cuja!... Na minha vivência terráquea, já estou com erotismo 
aflorado ao máximo, desejando satisfazê-lo, o que não aconteceria em Órion. 
 - Mas eu não quero no momento esse tipo de relação contigo!... Tens que 
superar o meu namorado fixo que aplaca os meus impulsos carnais! 
 
Bernardo desgrudando-se dela diz. 
 
 - Já o vi há um canto escuro da sua imaginação quem a obriga a refrear os meus 
instintos terráqueos!... Pense nele com nitidez que lhe digo quem é! 
 
Nathalie e Bernardo, ofegantes, ambos retornam aos seus lugares à mesa. Ela então diz. 
 
 - Não sou louca, mas estou agindo como se fosse!... Como são as mulheres em 
Órion?  
 - Em Órion não sentimos esses desejos carnais, ou melhor, sexuais, com tanta 
sofreguidão e intensidade. Essas sensações em nossos corpos são brandas. Lá não 
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existem casamentos. O sistema social é matrilinear e individualista. As mães vivem com 
os filhos em seus abrigos e os homens revoam em volta. Só quando elas lhes abrem o 
ninho é que eles entram para o convívio familiar. Fazemos sexo esporadicamente, 
quando a mulher sente individualmente esse mesmo desejo ao escolher como parceiro 
um de seus desejados pretendentes, pedindo a eles que segurem a ejaculação para não 
gerar filhos indesejáveis naquele momento.  
 
Nathalie rindo como jovem moderna e não como psicóloga diz. 
 
 - Só fazem sexo esporadicamente? Sendo assim, não quero viver no seu planeta! 
Ele para mim é inabitável!  
 - Nós, orienses, como somos todos parecidos e pertencentes à mesma raça, de 
pele branca leitosa, causada por longa evolução genética, esse impulso sexual não é 
aguçado como o que estou sentindo aqui, e, por conta disso, cada um vive isolado em 
sua própria residência. Somos indivíduos solitários. Quando esse desejo sexual nos vem 
à tona, e, como disse, sem a intensidade que nos aflora aqui na Terra, nós apelamos na 
maioria das vezes para as casas de masturbação. Não precisamos da mulher para atingir 
esse alívio sexual fisiológico que perturbam o nosso trabalho no decorrer do dia a dia, 
cujo desfecho é o orgasmo que dura apenas alguns segundos. 
Um...Dois...Três...Quatro... Cinco... Gozei!... Nestes instantes todas as células do corpo 
são banhadas por essa esdrúxula descarga eletromagnética, dando-nos a sensação de 
enorme prazer. 
 - Vocês se masturbam em vez de fazerem sexo?  
 - Praticamos esse ato mecânico de distensão nervosa nas Clínicas de Coleta de 
Esperma quando nos sentimos incomodados pela excitação que eles nos açodam. Lá, 
assistimos filmes eróticos que nos facilitam o ato da masturbação. Os espermas 
eliminados são coletados, etiquetados com nossos dados pessoais e guardados em 
tanques específicos de congelamento. Muitas mulheres procuram a Clínica em lugar do 
homem para serem fertilizadas, pois preferem também a masturbação solitária quando 
passam a sentir o que chamam aqui de cio, sem ter que sofrer o incômodo de um 
homem pesado a resfolegar um bafo quente, ofegante, e, algumas vezes, fedorento, por 
cima delas.  
 - Será que daqui a mais três anos a nossa civilização viverá de forma igual aos 
orienses? 
 - Provavelmente! Sou muito procurado e tenho para mais de vinte filhos. Amo 
essas mães por igual e ao mesmo tempo! Procuro visitá-las para ter o prazer da 
companhia intelectual, social e carinhosa delas e dos meus filhos. Não sinto ciúmes de 
suas vidas amorosas com outros parceiros, pois, como lhe disse, em Órion, todos são de 
todos, não damos importância aos chifres recíprocos. Não nos ferem os sentimentos 
almáticos. 
 - Pois aqui na Terra, mata-se por causa deste prazer fisiológico. Geram-se ódios, 
ciúmes e ações violentas. Isto acontece com os próprios animais.  
 - Pois não estou a falar que vocês estão ainda na fase errática de cometerem 
essas loucuras individuais!... É ou não é verdade? 
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Nathalie levantando-se diz. 
 
 - Ah, Bernardo! Você está a me tirar do sério! Dê-me outro beijo igual, ali no sofá, 
para eu avaliá-lo melhor sexualmente e vá embora! Pois nosso tempo terminou antes 
que fique mais louca e eu própria me interne na psiquiatria!... Não quero que venha a 
reconhecer o meu namorado no canto secreto da minha imaginação! 
 
Bernardo levantando-se também e conduzindo-a novamente para o sofá de três lugares 
diz. 
 
 - Quando a encaro, olho no olho, consigo ler os seus pensamentos. Ele usa jaleco 
de médico?.... Acertei?... É médico desta Clínica! 
 - Pelo visto, você veio mesmo de Órion! Vamos abortar essa nossa intenção 
insensata e perigosa de fazer sexo no sofá da Clínica! A terapia terminou!  
 
Bernardo, levantando-se de supetão de onde estava, em despedida, foi até ela e, 
puxando-a da cadeira, beijou-lhe a boca com sofreguidão, com muito amor e fortes 
desejos sexuais, sendo do mesmo modo correspondido e, abortando o ato por sua 
própria iniciativa foi embora. Nathalie, sentada em sua cadeira de trabalho se abanava 
com a mão. 
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Rodrigo está sentado junto ao tabuleiro de xadrez revendo uma partida entre mestres, 
dentro de seu novo consultório, recebendo a namorada da Faculdade de Medicina, de 
cama e estudos, calado, mas com os olhos atentos nela e no jogo. Quando terminou seu 
último lance, convidou a se sentar no sofá que, depois de cumprimentá-la com selinho 
na boca, prontamente a atendeu.  
 
 - Doutor Rodrigo, tido como exímio jogador de xadrez, formado em Clínica Geral 
com especialidade em Psiquiatria!... Vim até aqui pessoalmente para saber como vamos 
equacionar a nossa relação amorosa, construída na faculdade durante os últimos três 
anos. Nossos telefonemas recíprocos não foram suficientes para elucidar esse dilema 
que está se tornando num final insustentável que nos entristece. 
 - Comecei a minha vida profissional de médico aqui na Clínica Psiquiátrica, e você 

retornou à São Paulo para se somar a equipe de Cardiologia do Hospital Central, aonde 

seus pais atuam como os melhores cardiologistas. Por uma obsessão psicológica 

competitiva você foi sempre a primeira aluna da turma durante todo o curso da 

faculdade. Ninguém conseguiu te superar, mas o meu amor por você, sim, te superou, 

quando você pregava aos colegas que ninguém é de ninguém, que somos todos 

individualista, egoístas, e senhores absoluto de nossas vidas. 

 - Mas, por erro de minha própria avaliação, não foi o que traçamos 

individualmente para guiar as nossas vidas profissionais depois de formados. Mas, 

contrariando o que erroneamente pregava, e o grande e inesperado amor que surgiu 

entre nós e que tocou fundo os nossos corações?   

 - De fato, foi algo arrasador que aconteceu durante o nosso tempo de faculdade 

sem que nos apercebêssemos das consequências futuras. Faltou-nos, naquela época, 

maturidade para avaliarmos essas implicações fatídicas. 

 - Você não pode deixar de trabalhar na Clínica que pertence por tradição a sua 

família, mas eu posso iniciar minha vida profissão aqui como excelente cardiologista que 

sou? 

 - Não há vaga. Você também não pode recusar essa vantagem profissional, em 

início de carreira, que seus pais lhe abriram. 

 

Renata levantando-se passeia reflexiva pelo consultório. Em seguida diz. 

 

 - Você sabe muito bem que nessa nossa aquecida juventude o amor à distância 

não se sustentará. Já pensou nisto? 

 - É verdade. Outros amores surgirão pelo caminho para nos atazanar, como 

aconteceu conosco no passado. Eu me apaixonei por você e, no entanto, escondida de 

mim, você não conseguiu refrear o assédio sexual do meu primo e me traia com ele até 

mesmo na nossa própria cama. Foi aí que você engravidou e ficou sem saber quem era 

o verdadeiro pai, se era eu ou ele. Quis abortar o filho e me pediu ajuda, dizendo que 

era muito cedo para ser mãe; Eu, sem saber que você partilhava sexo com esse canalha, 
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cometi esse ato imoral e criminoso para lhe atender, do qual me arrependo. Ele então 

me procurou e me revelou que com você ele só queria fazer sexo e nada mais; no 

entanto, você queria me largar para viver com ele, por ser ele melhor de cama do que 

eu. Mas, ele morava num quarto e sala e não tinha dinheiro para te sustentar. Foi por 

isto que ele pulou fora da relação contigo... Meu mundo caiu com esse acontecimento!... 

Você me disse que me amava e não a ele e que só queria uma melhor satisfação sexual. 

Pediu-me então que a perdoasse pelo grave deslise, passando uma borracha no que 

aconteceu, Como você apenas morava comigo numa relação sexual afetiva e eu me 

apaixonei por ti de fato, e, como não sei guardar ódio no meu coração, eu a perdoei.   

 - Eu não quero me lembrar disto. Você quer? 

 - Também não! Mas, não podemos fugir e nem esquecer desse acidente 

desastroso que complicou em muito as nossas vidas afetivas.  

 - Espero que hoje sejam apenas os entraves profissionais e não mais o que nos 

aconteceu no passado que estão a destruir o nosso amor. Se continuarmos nessa toada, 

restarão, com tristeza, apenas as cinzas da saudade. Diante desse seu entendimento 

ressentido, vou caminhar pela ponte da minha vida amorosa, fervilhada de eventos do 

bem e do mal que irão me seduzir durante minha vida de amadurecimento sentimental. 

Meu destino irá encontrar em São Paulo tentações pelo caminho, com mais ou menos 

intensidade, que se digladiarão buscando espaço para se enraizarem em definitivo no 

meu coração. A minha felicidade amorosa depende, a partir deste instante, somente de 

mim e não mais com você, ferido ainda por esse ressentimento que gostaria que 

esquecesse. Se soubesse que o desfecho seria este não teria perdido o meu tempo vindo 

até aqui! 

 

 Renata levantou-se e, sentando-se ao seu lado, abraçou-se a ele e deixou vazar todas 

as lágrimas que conseguiu produzir naquele instante. Em seguida, sem perda de tempo, 

pediu-lhe desculpas pelo desagradável incidente que cometeu no passado e retornou à 

São Paulo. 

Rodrigo preparara a sua sala com requintado mobiliário e, sentado em sua cadeira 

giratória de espaldar alto, a mesma que Nathalie se sentara para atender Bernardo, 

recebeu o mesmo enigmático paciente que entrou usando máscara, que a tirou ao 

sentar-se à frente de Rodrigo. Era o rapaz bonito, bem-vestido, atendido pela Nathalie, 

que, sentando-se a sua frente, com olhar aguçado sobre ele, aguardava que o Doutor 

falasse. Rodrigo, com a seriedade profissional que o momento exigia disse. 

 - Sou o psiquiatra destacado para fazer o seu tratamento. Tenho que elaborar a 

sua anamnésia para saber o que se passa contigo para ter chegado até a minha 

presença.  Suponho que veio se tratar por livre e espontânea vontade, mas acha 

desnecessário o uso da máscara, ou seja, que o coronavírus que o infectou é uma 

gripezinha vagabunda que só leva a morte os doentes com comorbidades e idosos.  

 - Vim obrigado pelos meus pais adotivos. Essa gripezinha é invenção do 

Presidente da República, cuja imprensa oposicionista espalhou maldosamente essa 
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notícia na mídia para ressaltar a pouca importância que ele dedica ao uso da máscara, 

do distanciamento social e a vacinação em massa contra a coronavírus. Meus pais acham 

que estou louco por conta da minha recente conduta diferenciada de vida. Eu, como sou 

dependente deles, contrariado, condescendi. 

 - E você o que acha da atitude de seus pais? 

 - Que os loucos são meus pais adotivos por me internarem previamente sem 

sólido diagnóstico psicológico. Que estão a abusar da autoridade paterna sem reflexão 

correta do meu estado mental. Cometem uma tirania comigo. Sou, hoje, herdeiro 

apenas do corpo do filho deles e por isto mantenho o nome familiar. Quando afirmo 

isto, assustam-se e tomam-me como portador de uma repentina e grave insanidade 

mental que precisa ter tratamento imediato por conta da insistência do meu relato 

desse fato espiritual inusitado. Por outro lado, não consumo droga, não sou alcoólatra, 

não fumo e nem estou mais infectado por esse coronavírus. Sou hoje pessoa bem 

normal e sadia. 

 - Aliás, você passou por outra avaliação antes de mim com Nathalie, a psicóloga 

da Clínica. Ela indicou como muito necessária à continuidade do seu tratamento. Disse-

me que você é um caso difícil para a elaboração de um diagnóstico seguro e confiável. 

 - Nathalie!... Que boa notícia!... Significa que quer me ver outras vezes!... Por 

enquanto está insegura quanto à sanidade da minha mente, ou seja, se sou confiável ou 

esperto franco atirador. Fico contente ao saber que ela emitiu este diagnóstico. Por sinal 

uma bela mulher, que não se deve deixar para os outros gaviões que revoam em volta, 

não acha? 

 - Para seu governo, não tenho olhos para as mulheres bonitas e sensuais que 

trabalham na Clínica!  

 - Não comece o meu tratamento com mentiras, porque tenho quase certeza de 

que você mantém intenso relacionamento amoroso com Nathalie! Essa psicóloga mexe 

com os sentimentos amorosos de qualquer terráqueo normal, inclusive os seus que me 

parece pegador.   

 -Terráqueo! Está me afirmando também que é de outro planeta? 

- Sim!... Sou da constelação das Três Marias, da estrela Órion, cujo planeta de onde vim 

tem o mesmo nome. Tive a sorte de conhecer essa bela mulher chamada Nathalie, 

razoavelmente instruída em astrofísica. Também me interessei amorosamente por ela, 

Doutor, mesmo com a desvantagem de ter vindo parar neste Hospício e estar sendo 

tratado como louco e suspeito de ser ainda pseudo portador do coronavírus, por isto 

querem me obrigar a usar essa desagradável máscara para não me diferenciar dos 

outros pacientes.  

 - Consta do meu relatório que você esteve em outubro do ano retrasado em 

companhia de jogadores de basquete de um clube chinês, vindos da cidade onde iniciou 

o foco do coronavírus. Precisamos ser prudentes porque você pode se reinfectar. É o 

que estou a fazer, colocando-o a distância. Por que se recusa a usar máscara? 
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 -Meu exame viral deu negativo para o coronavírus. Fiquei curado dessa 

gripezinha com uma bateria de antibióticos e remédios farmacêuticos. O risco de uma 

reinfecção é mínimo. 

 - Seu pai me pediu, mesmo assim, que o deixasse em quarentena e foi ele mesmo 

quem ajudou a espalhar essa bombástica notícia na mídia. Você passou a ser o nosso 

primeiro caso confirmado de coronavírus no Brasil. Você já está intensamente no 

noticiário da mídia, inclusive na internacional, por ter se infectado em outubro do ano 

de 2019, dando início a pandemia no nosso planeta. Porém, mantemos o seu nome em 

segredo. Ninguém sabe que está aqui e quem é você, para não causar pânico nas 

pessoas que recentemente estiveram na Clínica ou em sua companhia. Eu e você 

sabemos que não é verdade que seja portador do coronavírus, portanto, não precisa 

usar a máscara na minha frente que não me importarei. 

 

Bernardo, retira a máscara e diz. 

  

 - Nathalie sabe disso?   

 - Antes de vir para cá eu conversei longamente com ela! Mas ponha na sua 

cabeça oca que nem mesmo com o handicap extraterrestre a terá como namorada. Se 

conseguir esse intento ela será despedida. Não jogue lenha nesta sua fogueira particular 

que não o levará a bom caminho. Essas atitudes comportamentais, fora dos padrões 

clássicos da Clínica, não são permitidas. Nathalie com certeza não permitirá que avance 

o sinal vermelho provocado por qualquer deslize ético e moral de sua parte. Se forçar, 

ela chamará os seguranças que lhe vestirão numa camisa de força.  

 - Tenho certeza de que ela gostou de mim e jamais deixará isto acontecer. Mas, 

por favor, não minta outra vez! Mostrou uma ponta de estranho ciúme em seu rosto 

nessa sua observação. Seu rosto se contorceu todo e seus olhos rodopiaram. Como 

consegue ser o namorado secreto dela, já que não são permitidas essas intimidades aqui 

dentro? 

 - Poderia até ser, mas, lá fora!... Aqui dentro da Clínica, eu próprio não permitiria! 

 - Significa então que aqui dentro tenho chance de conquistá-la e você não! Você 

lá fora e eu aqui dentro, já é um bom handicap. Sou mais eu nessa disputa!... Vou 

desbancá-lo, Doutor! 

 - Não vai me desbancar porra nenhuma!... Já tenho outra namorada lá fora que 

satisfaz plenamente as minhas necessidades do coração e de sexo. Nathalie é apenas 

uma bela colega de trabalho que respeito e que interagimos profissionalmente quando 

necessário e que está a dividir comigo o consultório, pois o dela entrou em reforma. 

 - Minha leitura do seu pensamento diz que essa afirmação é falsa e que continua 

mentindo!... Que vergonha, Doutor!... Quer me convencer que não está a viver um 

namoro secreto com Nathalie, escondido de sua namorada que me confidenciou ter lá 

fora? 

 - Não sei por que estou lhe dando trela. É assunto que para mim não lhe diz 

respeito e, portanto, está encerrado! 
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 - A sessão? 

 - O assunto dos meus amores secretos! 

 - Nós queremos a mesma mulher, Doutor!... É natural encetarmos essa conversa! 

 - Baseado em que julgamento você afirma essa idiotice? 

 - Com minha mente de Órion; quando o encaro, olho no olho, consigo ler com 

precisão os seus pensamentos. Não é só por isto, mas também por ter escolhido esta 

especialidade insana, tão particular, sem fundamentos objetivos a sustentá-la, apenas 

se baseando inicialmente em dois malucos que criaram uma psicanálise falsa 

fundamentada em científicas interpretações de sonhos.  

 - A psicanálise se baseia atualmente em outros fatores e métodos mais 

sofisticados e não no tratamento iniciado por Sigmund Freud e seguido por Carl Gustav 

Jung. 

 - Sendo Jung seu discípulo e depois ferrenho antagonista e adversário.  

 - Exatamente! Vejo que tem conhecimento sobre a psiquiatria! 

 - Pude observar que aqui vocês usam uma farmacologia que dopa a mente do 

suposto louco impedindo-o de pensar. Que terapêutica retrógrada, louca, absurda, é 

essa que vocês põem em prática, Doutor?  

 - Hoje em dia ela se baseia em outros tratamentos mais eficazes para corrigir 

novos distúrbios psicológicos que surgiram de toda espécie. Mas, se é dependente de 

seus supostos pais e até agora se recusa buscar trabalho como advogado, na profissão 

que se formou com brilhantismo, segundo relato deles; não acha que eles têm toda a 

razão para trazê-lo pelo menos a minha presença para uma primeira avaliação do estado 

de anormalidade da sua mente?  

 - Não, Doutor! O fato primordial de estar aqui é político, porque sou superdotado 

de inteligência e assim o atrapalho perante seus eleitores com meus pitacos pontuais 

transmitidos há alguns deles que atendo pelo telefone. Por outro lado, não posso me 

imaginar a cumprir ordens de pessoa que se julga dono de falsas verdades, que busca 

me dominar pelo seu poder hierárquico de pai adotivo e Senador. Eu não gosto de me 

submeter a horários rígidos, nem aqui e nem na China! Contrariando o desejo desses 

meus pais postiços, que me querem ver trabalhando, disse a eles que não suportaria 

trabalhar submetido a horário, usar ternos com gravata apertada, puxar o saco e 

cumprir ordens de patrão que se julga dono absoluto da verdade; tudo isto para no fim 

do mês ganhar salário mixuruca como advogado júnior.  

 - Quis dizer que com esses pensamentos a fluírem na contramão da sua vida, não 

conseguiu até agora trabalho e nem namorada a sua altura, ou seja, que atendessem 

aos seus nobres e absurdos desejos filosóficos?   

 - A não ser Nathalie!...  Que pitéu!... Por ela faria tudo!... Mas, se tenho quem 

me sustente sem maiores sacrifícios, para que pensar em me submeter a essa 

vassalagem tão humilhante, para ganhar no fim do mês salário de merda! 

 - Será que não pensas em amar, se casar, constituir família, ter filhos? Não acha 

que para isto tem que se submeter a esses percalços desagradáveis do primeiro 

emprego, mixuruca, de quem se inicia na carreira de advogado júnior? 
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Bernardo levantando-se da cadeira, volteando a mesa de xadrez com os olhos presos 

nas peças dispostas no tabuleiro, diz. 

 

 - O cérebro, doutor, segundo os neurologistas, é dividido em dois hemisférios 

distintos. O senhor, como psiquiatra, sabe disso. O meu hemisfério esquerdo do 

cérebro, materialista, pensa como o Doutor ao observar essa materialidade através da 

tela tridimensional que há no cérebro, quando o conjunto de luzes coloridas em 

enésimas frequências, que constitui a física da alma, que reluz no instante que penetra 

no campo espacial de Higgs, que permeia todo o Universo e que tem o misterioso poder 

de reduzir a velocidade instantânea da luz, transformando-a dessa maneira em energia 

ondulatória, luminosa, materializando-se ao passar por seu campo, produzindo em nós 

a sensação de densidade, percebida pelas sinapses de elétrons que saltam de célula 

nervosa à outra, que o cérebro capta prontamente e descodifica-a, transformando esse 

conjunto fechado de luzes coloridas em sensações que são visualizadas com o cognome 

de matéria. Dessa maneira é que deduzo como a alma se aprisionou e dirige o próprio 

corpo assim criado. Nossas almas são geneticamente um vírus, uma nano bolinha de luz, 

que precisa de um hospedeiro de mesma genética para ganhar vida densa. Não 

pretendo permanecer neste planeta Terra por muito tempo. Aqui não é o meu lugar de 

preferência. Vim realizar também uma segunda missão que não estou mais interessado 

em concluir. Estou apenas na espera da morte iminente para voltar à Órion. 

 - Que campo de Higgs é esse? 

 - A maravilhosa descoberta do chamado bóson de Higgs, cognominada de 
partícula de Deus, que conferiu o Prêmio Nobel de 2013 aos seus dois descobridores, 
num investimento de bilhões de dólares, que descortinou para a ciência ser a luz o tijolo 
primordial, a pedra filosofal, que iniciou a construção de tudo que há no Universo. Do 
nada, Deus criou a luz!... É difícil para a nossa alma, encarcerada no corpo nessa vida 
terrena, aceitar, mesmo pela intelectualidade de hoje, que tudo que existe no Universo 
são gerados por combinação de fótons, quantum de luz, cujo cenários que vislumbramos 
são por estas razões ilusórias abstrações, construídas em nosso cérebro pelos nossos 
limitados sentidos. Quando fechamos os olhos é que enxergamos a realidade da vida, 
ou seja, a existência da alma em sua pura concepção ao vivermos a escuridão do nada. 
Quando o abrimos, enxergamos a bela realidade que Deus criou em nosso cérebro para 
nos dar vida terrena. Estas simples reflexões me bastam para intuir a existência de Deus. 
A propalada partícula de Deus está a retirar alguns véus que encobriam a Eternidade e 
o vislumbre desse Deus. São horas de se dar interpretações novas a esses enigmas à luz 
da modernidade científica. É hora de juntar a filosofia à ciência, que, em Órion, nós já 
descobrimos seus fundamentos e que nos permite usar o misterioso caminho pelo Túnel 
do Tempo em nosso próprio benefício.    
 - Nathalie me preveniu que você tem rápido raciocínio abstrato, confuso, e se diz 

ser um vírus extraterrestre vindo de Órion. Pelo visto ela tem toda razão, você é mais 

louco do que pensava e não igual aos habituais Napoleões e Jesus que me aparecem 

para serem tratados. Você não se coaduna mesmo com a sociedade que está a viver em 
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nosso planeta! Não enxerga que estais a caminhar na contramão dos costumes da vida 

terrena, onde você, quer queira ou não, obteve vida corpórea? 

 - Esse planeta está muito atrasado diante do meu. Tens que subir muito na escala 

intelectual para alcançar o meu excepcional raciocínio de extraterrestre.  

 - Você é mesmo um psicótico excêntrico! 

 - Pelo código da ética médica, não lhe é permitido adiantar diagnóstico sem a 

prévia anamnésia, Doutor. Está contrariando as normas legais e formais da Clínica. Eu, 

por ser louco, tenho o direito legal da inversão da prova e exigir que se retrate.  

 - Então vá a diretoria representar contra o meu abuso de poder contigo. 

 - Não sou tão louco assim para cometer essa asneira!  

 - O que você tem dito a alguns eleitores de seu pai que tanto o irrita? 

 - Poucos sabem que estávamos prestes a sermos submetidos a uma outra 

possível ditadura militar por baixo dos panos, se o impeachment do Presidente for 

consumado pelo Congresso. Muitos parlamentares estão conspirando para que isto 

aconteça e neste caso assumiria o Vice-presidente que é General do Exército e 

simpatizante da ditadura militar que aconteceu no passado. O atual Presidente pensa 

que, por ter força suficiente para nomear todos os seus assessores, está a subjugar o 

exército ao pô-lo na coleira à sua mercê; como também o Congresso e parte do Judiciário 

ao seu bel prazer; com nomeações interesseiras assinadas por sua fiel caneta Bic. Por 

isto cavalga tranquilo em cima de um general do exército, seu fiel e desfibrado 

comandado, que é o seu Ministro da Saúde; mas, debaixo dos panos, como suponho ser 

por natureza um contumaz criador de caso, não sabe e nem se interessa em conduzir o 

Brasil no rumo democrático para atender o interesse maior do povo que é a vacinação 

no braço de todos, inclusive das crianças, o uso de máscaras e impedir as aglomerações 

irresponsáveis. Nosso presidente só pensa em si e na sua psicótica reeleição. Ele é quem 

deveria estar aqui em meu lugar para se curar de suas obsessões infantis e da mosca 

azul que capturam essas pessoas no abuso do exercício do alto poder. O povo, no 

entanto, busca para esse supremo cargo um herói, como Pelé é para o esporte e Getúlio 

foi para os pobres, mas é iludido pela lábia dos candidatos larápios, que trocam votos 

por dentadura, que só pensam em encher os seus paradisíacos cofres com dinheiro 

público. Parece-me que há uma senadora mulher, desse pequeno grupo congressista 

com visão democrata e patriótica, na pessoa de uma Senadora de boa estirpe, à heroína 

que necessitamos para governar o país. Essa mulher que o povo busca é de 

conhecimento público pelos seus atos espontâneos de competência e inteligência na 

gerência da máquina pública e bondade com todos, principalmente com os mais 

necessitados, pondo à margem aqueles que desprezam o povo miserável, que buscam 

atender a gula de seu caviar primeiro, cujas ações nefastas são de conhecimento 

notório. O nome dessa nova heroína corre com intensidade na mídia, e está sendo 

exaltada pelo grupo feminino que detém, hoje, de maior credibilidade institucional que 

os homens, que já aceitou disputar as eleições para a presidência do Brasil. Esse falso 

herói que nos governa, acusado por parte de seus críticos de genocida, pois deixou por 

questões políticas de comprar as vacinas quando foram oferecidas ao Brasil e, por conta 
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da sua mente política perturbada, sem cultura, infantilizada, empurrou por questões 

pessoais e impunimente o Brasil para o final da fila da compra das vacinas, ao perder 

por questões políticas, propositalmente, o momento certo dessas aquisições. Deixando 

acontecer até hoje mais de centenas de mil mortes por conta desse desleixo.  Estavas a 

jogar com as brancas? 

 - Não! Refazia uma partida célebre que as brancas ganharam. Parei neste ponto 

do jogo entre grandes mestres, para atender a minha namorada que tenho fora da 

Clínica, na vez de as pretas jogarem. Por que, você joga? 

 

Bernardo movendo o cavalo das pretas para uma posição estratégica, disse.  

 

 - Que mestres de merda!... Dei meu lance! Quer continuar pelas brancas? 

 - Mamão com açúcar!... Você, com essa jogada infantil, mudou o jogo em 

benefício das brancas! 

 - Então jogue! 

 - Você é ainda muito amador!... Assim como de graça a sua torre lá no fundo.   

 - Pois então coma! 

 - Jogada feita não se pode voltar! Perdeu o jogo, Bernardo! 

 - Agora eu empurro o meu peão para casa à frente e ataco sua rainha. Se sua 

rainha o comer eu lhe dou cheque mate ao Rei com meu Bispo que o pião ao se mexer 

a frente abriu esse escondido e estratégico caminho em longa diagonal. Caso contrário, 

eu como a sua rainha com meu peão. Não fez boa troca. 

 

Rodrigo levantando-se se inclinou para ver mais de perto a sua difícil situação e disse. 

 

 - Como é que os mestres não viram isto!... Mas ainda não perdi. Troquei por 

descuido o seu bispo, que vou comer com meu cavalo, pela minha rainha. Mas, como 

melhor enxadrista, ainda tenho fôlego suficiente para lhe ganhar. 

 

Os dois trocaram meia dúzia de jogadas e Bernardo terminou o jogo dando-lhe cheque 

mate com a rainha que não pode ser comida. Em seguida disse. 

 

 - Acabou, Rodrigo! Seja cavalheiro como os grandes mestres e deite o Rei antes 

da iminência do cheque mate! 

 - Pegou-me distraído, Bernardo. Subestimei o seu jogo ardiloso. Como é bom 

enxadrista, quero revanche. 

 - Na próxima sessão. 

 - Como você enxerga bem os lances futuros neste tabuleiro, o que vê de errado 

no tabuleiro da política social, voltada para socorrer os pobres, na qual vivemos? 

 - Estudei em Órion a sociedade desse planeta nos idos de sessenta, quando ela 

era voltada mais para o bem social do povo do que ao contrário. Havia trabalho 

suficiente em todos os níveis para aqueles que queriam trabalhar honestamente 



Em busca da eternidade 

 

 

25 

 

conforme suas competências individuais. Os cargos eletivos eram honoríficos, porém, 

com salários condizentes, e não voltada descaradamente para a malversação do bem 

público como acontece hoje em dia. 

 - De lá para cá os políticos desequilibraram os pratos da balança da justiça, 

desigualando a sociedade entre ricos e pobres, onde um conjunto de ricos e poderosos 

parlamentares, praticam em exagero suas canalhices neste tabuleiro social, ficando cada 

vez mais ricos e, para isto acontecer, aumentaram em muito o inchaço do governo em 

prejuízo de toda a sociedade, principalmente dos pobres que vêm seus salários 

corroídos pela inflação no fim do mês, ao levar menos comida para casa. 

 - Juntaram os seus maus caráteres para enganar o povo e assim roubar o erário 

público; apoderaram-se dele para desviar dinheiro para seus próprios bolsos; fortunas 

amealhadas por debaixo dos panos foram transferidas para Bancos no exterior, 

depauperando sem piedade os órgãos da saúde, educação, transportes e obras públicas.  

 - Esses cleptomaníacos mandachuvas dos três Poderes Públicos providenciaram 

para eles salários e aposentadorias precoces e bilionárias, espremendo dessa forma as 

rendas dos trabalhadores, que são as vítimas que no fim da linha pagam pela via dos 

impostos e da inflação esses gigantescos peculatos. Todos viram um deputado correndo 

pela rua com uma mala cheia de dinheiro fruto de propina; todos viram o apartamento 

do Secretário de Governo repleto de dinheiro vivo, com 51 milhões de reais espalhados 

em malas pelo chão; todos viram o diretor de empresa estatal devolver 182 milhões que 

roubou dos cofres públicos; todos viram a refinaria sucateada que foi comprada nos 

Estados Unidos por US$ 1,2 bilhão ser revendida por menos da metade do preço.  

 - Empurrando os pobres para o estado de miséria, fazendo-os sofrerem 

dificuldades de sobrevivência sem precedente na história do Brasil. Este é o retrato da 

sociedade brasileira de hoje. Esta é a luta que se trava nos bastidores da política 

interesseira, que só pensam em encher as suas cuecas de dinheiro vivo para escondê-lo 

das polícias alfandegárias quando viajam. Que, sem se aperceberem, estão a fomentar 

uma revolução social pela crescente desigualdade das classes. Empregados subalternos 

acordam as quatro horas da manhã para chegarem de volta as suas casas as nove da 

noite, sem conquistarem para si tempo disponível para lazer com a família. Levam uma 

vida miserável, espremidos em ônibus em longo trajetos, para sobreviverem vitimados 

por esses fatos!   

 - Os miseráveis não podem explodir porque a polícia os sufocará com o joelho no 

pescoço até a morte, como vimos acontecer nos Estados Unidos. Formaram guetos onde 

só eles mandam nessas áreas e os jovens desempregados, no desespero, saem armados 

às ruas para roubarem celulares de crianças ricas para, com a venda, matarem a fome 

de suas famílias.  

 - Porém, entendo que o errado sou eu e não a sociedade atual. Portanto, eu é 

que estou fora do contesto por estar neste Hospício, sem conseguir interagir, com minha 

inteligência sobrenatural, em benefício dessa sociedade sacrificada.   

 - Por estranho que lhe pareça, eu penso como você. Também não coaduno com 

essa imundice praticada por parte dos Três Poderes do Brasil, que deram abrigo a esses 
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espertos bandidos, que produziram, em benefícios próprios, uma diarreia legislativa, 

com mais de cem mil leis que estão vigentes... 

 - ... e no judiciário se institucionalizou a procrastinação das decisões pelo excesso 

de burocracia dos processos jurídicos, sem limites, que, acobertados pelos grandes 

escritórios de advocacia, que empregam filhos de juízes, que entraram de conchavo com 

esses bandidos poderosos dos Três Poderes, dominando a sociedade como um todo e 

se tornaram impunes criminosos que estão a acender charuto com notas de cem nas 

festas sociais que, por ostentação, promovem com frequência, sem máscaras,  para que 

seus rostos sejam expostos e saiam sorridentes nas colunas sociais. 

 - Porém, perante a sociedade, em defesa de sua falsa honestidade, se mostram 

na mídia como togados cumpridores das leis, mas, comandam debaixo dos panos as 

operações que derrubavam a criminalidade, com o objetivo precípuo de desmoralizar 

as ações alcunhadas de Lava-Jato, que conseguiu recuperar bilhões para os cofres 

públicos. Chega a ser hilário o fato que uma turma do Supremo Tribunal Federal prende 

e a outra solta, num trabalho caro e ineficaz para a sociedade.  

 - O conjunto desses bandidos faz o que bem entende e riem da gente. Num 

factoide criado agora, imagino como uma charge, o Presidente a passear pela calçada 

com um chicote na mão, levando em sua coleira um bando de ministros militares e civis 

para fazerem xixi e a espalhar merda pela calçada, por onde a população passa aos pulos 

para não pisarem nelas. Todos ouviram o Presidente falar que estava “cagando” para os 

sete patetas da Comissão Parlamentar de Inquérito. Deus se enfureceu e em represaria 

lhe entupiu o intestino para puni-lo quando disse que estava “cagando” para o povo.  

 - Por conseguinte, meu virtual adversário, nesse campo ético eu também penso 

como você. Também não faço parte dessa sociedade corrupta. Mas, o que fazer? 

 - Há ainda muita gente do bem encaixada nessa sociedade na qual estamos 

vivendo. De Órion eu pude observar que 20% dos parlamentares ainda são patriotas e 

confiáveis. A Senadora Simone Tebet me parece ser a heroína que precisamos eleger em 

terceira via, para pôr em ordem as reformas fiscais e administrativas que irão diminuir 

o custo e o risco Brasil. Uma das minhas missões na Terra, solicitada posteriormente 

pelo Criador, é de acordar essa gente heroica para reagir contra essa minoria larápia, 

poderosa, pondo freio nos “quadrilhões” que se formaram com o objetivo de roubar o 

erário público, distribuindo o dinheiro entre si, sem se importar se esses cleptomaníacos 

são da esquerda, do centro ou da direita. Mas, para isto, eu preciso sair desse Hospício 

e ir para as ruas e subir em algum palanque para ouvirem o meu discurso e dar início a 

essa necessária reação. Por outro lado, vim apenas infectar os humanos de coronavírus 

para juntar pobres e ricos no mesmo balaio de sobrevivência viral e, assim, juntar a 

sociedade brasileira como um todo para vencer a luta contra essa terrível pandemia 

mundial, caso contrário seria o caos da sociedade sobrevivente neste planeta.  

 - Você é quem trouxe essa peste de Órion para cá? 

 - Deus, através de Jesus, é quem trouxe!... Eu fui apenas o seu portador. Estamos 

no momento à mercê desses microscópicos vírus espalhados por mim nessa civilização 

que não se conduz para o rumo certo. Os terráqueos, ricos e pobres, têm que se juntar 
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para matá-los e não se esconder deles. É essa a terapia sanitária que já aplicamos em 

outros planetas com sucesso. Ao final, com muitas baixas de vidas descartáveis, as 

pessoas honestas que restaram sairão vitoriosas e voltarão a implantar uma nova e 

coesa sociedade, cujos heróis, multiplicados, saberão, daqui por diante, visar o bem 

geral de toda humanidade.  

 - Para mim é uma peste horrorosa que se alastra rapidamente e já levou a morte 

para mais de dois bilhões de seres humanos. Ela está se espalhando por todos os países, 

colocando a população em quarentena, presas em casa e parando dessa forma o fluxo 

da economia mundial.  

 - O objetivo do Criador do Universo é mais sábio em sua objetividade, pois é 

preciso dar um freio de arrumação nessa civilização e acabar com essas almas mal 

constituídas que não deram certo e que serão fritas no mármore do inferno e 

desaparecerão para sempre de volta ao nada. É como remédio amargo, ou seja, um mal 

necessário para o momento em que estamos a viver. Mas, vamos voltar ao nosso 

trabalho.  

 - Para seu governo, a Diretoria médica da Clínica, vai manter em vigor a sua 

internação diante do relatório de Nathalie.  

 - Já estava contando com isto. Meu suposto pai pediu ao seu que me prendesse 

aqui pelo menos por um mês. Os dois são muito amigos, ligados pelas patifarias que 

cometem juntos com o dinheiro público. 

 - As patifarias que seu pai cometeu estão na mídia e as li nos jornais; as do meu, 

se existem, ainda são apenas fracas suspeitas provindas de seus adversários políticos; 

informadas mentirosamente pelos jornais que fazem oposição ao meu pai!  

 - Cujas, também estão na mídia! 

 - Sem provas suficientes para incriminá-lo! Sua internação aqui eu mesmo não 

vou deixar correr barato, pois é do exclusivo interesse político dos nossos pais, pois, pela 

recente perturbação da sua mente, ao se apresentar como um extraterrestre, você se 

tornou numa pessoa perigosa quando solta a língua nos palanques improvisados das 

Universidades para aqueles que querem ouvir as suas asneiras, se é que me intende 

aonde quero chegar! 

 - Captei perfeitamente o seu intento! Sei exatamente o que me propõe enfrentar 

para eu não fugir. Os seguranças da Clínica não vão permitir e me enfiam numa camisa 

de força. Em seguida você me dá choques no cérebro para me desacordar. Mas essa 

ação não me mete medo. Ao final saio ganhando como bom estrategista, como fiz 

facilmente no xadrez, disto tenho certeza! 

 - Não pense que, sendo tratado por mim, sairá da Clínica de braços dados com 

Nathalie! 

 - Só ela é quem sabe! 

 - Falou-me o que pensa o seu lado esquerdo do cérebro. Quero saber agora o 

que me diz o hemisfério direito. Esse lado subjetivo é que me interessa mais para 

concluir essa minha difícil anamnésia. 
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 - O outro lado do cérebro, o direito, hospedeiro da minha alma virótica 

sobrenatural, diz ao outro que tudo de material que ele enxerga não existe, porque o 

que existe de fato são nano bolinhas constituídas de combinações de luzes coloridas que 

deram origem a vida humana. Esses raciocínios abstratos são muito complicados para 

serem expostos aos mortais. Traduzindo em miúdes, hoje, está provado, pelos cientistas 

terráqueos, que a alma é constituída exclusivamente de luzes vibrantes e mais nada! 

Seus seguranças vão prender apenas o meu depauperado corpo enquanto a minha 

luminosa alma estará perpetrando um bom desfecho para a causa que vim defender. Ao 

pensar assim, vocês não me metem medo. Pelo contrário, passou a ser um interessante 

desafio! 

 - Compreendi-o muito bem! Mas, por não sabermos como identificar a alma em 

sua natureza, no tempo e no espaço universal, introduzo nosso Deus Bíblico como 

explicação para esse fenômeno sobrenatural, para o qual pressentimos a sua existência 

criadora. Deus é a explicação terráquea para o sobrenatural a nos guiar aqui na Terra e 

evitará que sua alma aja livremente contra mim. 

 - Esse é de fato o Deus, Pai do Universo, que enxergamos em nosso derredor, 

nesse falso campo de materialidade, que nos dão essa sensação de vivência densa aqui 

no planeta Terra. É isso aí, Doutor. Essa materialidade não existe na escatologia do ser 

humano. Somos apenas conjunto fechado de luzes coloridas a viver o destino que esse 

Criador traçou para nós, incluindo na sua vida de enxadrista a vergonha causada pelo 

meu cheque mate. Mas, prometo guardar segredo da minha vitória! 

 - Seu raciocínio foi longe demais ao me dizer que sou um conjunto fechado de 

luzes coloridas!  

 - Nós todos. Você é que é pouco instruído. Esse descortino já ocorreu no Colisor 

de Hádrons, pela quebra da casca que envolve o núcleo do átomo, fazendo surgir, de 

dentro dele, somente pura luz. Entendi também do nosso confronto que devo levá-lo na 

maciota, evitando criar caso contigo. Portanto, peço paz para as nossas relações daqui 

por diante. É melhor para nós dois. Não vale a pena duelarmos no espaço sobrenatural. 

Neste eu ganho como fiz no xadrez.  

 - Paz aceita, porque não seria bom me arreliar contigo, com meu principal 

paciente, com as costas quentes que você adquiriu aqui na Clínica. Não se sabe o que 

pode sair da cabeça de um recente maluco que se diz gênio e extraterrestre. Você falou 

em escatologia. O que é escatologia? 

 - É a filosofia que estuda o fim último do ser humano dentro do sistema holístico 

universal. 

 - Holístico? 

 - Teoria aonde o homem e o Universo são um todo indivisível, que não pode ser 

explicado separadamente do conjunto fechado a que pertencem. 

 - Fico surpreso com as enxurradas de pensamentos alucinatórios, complexos, 

cujos, os enxergo nebulosos à luz da psiquiatria moderna. Nessa sua argumentação 

terrena, confusa, há sinceros fundamentos corretos dentro da lógica psiquiátrica que 

não se pode refutar.   
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O silêncio então se fez profundo na sala até que Bernardo voltou a falar e disse.  

 

 - Só quero deixar claro que vou disputar contigo o coração da Nathalie. Aconteça 

o que acontecer! Portanto, faça o seu trabalho, doutor, conforme as regras da Clínica e 

eu finjo a todos ser portador da loucura que erradamente irá me diagnosticar. Vamos 

manter esse acerto entre nós em vigor? 

 - Não sou braço que se dobra fácil!... Mas, só se você agir daqui por diante sem 

reclamações de abuso de minha autoridade médica à Diretoria. Enxergou bem as leis 

penais que poderá me alcançar que, com sua inteligência, se preveniu secretamente 

contra mim. É melhor para nós anularmos as nossas desavenças e nos entendermos 

melhor em nossos próprios benefícios.  

 - Não farei nada contra o Doutor a não ser que me dê motivo.  Mas não desejo 

que meu corpo fique a dormir, quase o tempo todo, durante o dia inteiro, enquanto as 

nossas almas duelam no campo sobrenatural.  

 - O ambiente aqui é fértil para o estudo da alma humana e, sendo assim, dar-se-

á melhor do que lá fora no meio de loucos trabalhadores como eu, que, ao vestir o jaleco 

representativo dos médicos me julgo pessoa diferenciada no status da vida. Ficará aqui 

apenas por trinta dias bem contados. Só o abobarei parcialmente na primeira semana 

sem que perca o domínio do cérebro. É esta a regra da Clínica.  

 - Se investir contra mim, mesmo me abobando nesta primeira semana, quando 

recuperar a integridade mental, vou revolucionar o ambiente aqui dentro, o que não é 

bom negócio para ambos. Depois, então, se sair num caixão, ato que me retornará de 

volta à Órion, deixarei um colega advogado para processá-lo, você e a Clínica.  

 - Não é o jaleco que me distingue e sim a minha sabedoria médica posta em favor 

dos pacientes e das normas da Clínica; mas, não me respondeu à pergunta que te fiz 

anteriormente. 

 -Se não desejo amar, constituir família e filhos; o hemisfério sobrenatural direito 

do meu cérebro é que lhe vai responder. Por razões incognoscíveis, Deus aprisionou a 

alma dentro do corpo humano, com o objetivo dela aprender o que é o verdadeiro amor, 

ou seja, o de constituir família nos planetas habitáveis como processo de 

aperfeiçoamento espiritual, que são os fundamentos existenciais da própria essência da 

alma humana para alcançar a Eternidade; depois de ganhar essa sabedoria em sua 

totalidade, a qual eu já granjeei em Órion, numa forma social muito diferente, migrar 

para a Eternidade aonde me depararei com esse ente incognoscível, ou seja, esse algo 

que não pode ser conhecido em sua natureza, que o designamos por Deus. Eu enfrento 

todas as adversidades se puder ter a Nathalie, para unidos, alcançarmos juntos a 

Eternidade, fim de linha da corrida da alma desapegada do corpo humano. 

 - Você acredita neste Deus absoluto? 

 - Hoje, na minha condição humana como ateu, que não posso refutar, 

respeitando o sobrenatural que me é desconhecido, diria, exclusivamente como 

terráqueo, que sou mais agnóstico do que ateu.  



Em busca da eternidade 

 

 

30 

 

 - No meu entendimento astrofísico, há outros planetas especiais do sistema 

cósmico que também dão condições de vida ao ser humano, assim como Órion.  

 - Nós, em Órion, estudamos os mais civilizados e trocamos com eles 

conhecimentos. Todos são fábricas de seres humanos em desenvolvimento intelectual 

em graus diferentes, que, na sua vivência, aprisionada na teia da materialidade criada 

pelo campo de Higgs, muitos estão a aderir aos ensinamentos inscritos nos singelos dez 

mandamentos da lei de Deus, que foi oferecido aqui na Terra ao conhecimento dos 

Judeus, que Moisés trouxe-as aos seus seguidores e Jesus Cristo os divulgou com 

pequenas modificações, conforme sua época e sabedoria divina...  

  

Rodrigo, nervoso, cortando a conclusão do Bernardo, disse. 

 

 - ... Se quiser saber, eu sou católico e quero confessar que de início menti para 

você sobre a minha relação com Nathalie. Estou a confessar exclusivamente a ti em vez 

de a um sacerdote. Ela já era a minha namorada secreta antes de trabalhar na Clínica. 

Para evitar constrangimentos futuros, proponho-lhe começar zerada a nossa esquisita 

relação daqui por diante, mas, você, óbvio, de bico calado! 

- Estou de pleno acordo. Eu procuro cumprir aqui os mandamentos da lei de Deus, 

menos a de não cobiçar a mulher do próximo. Em Órion o rabudo já foi destruído, não 

existe mais. Nosso planeta está salvo de suas influências maléficas. Lá, predominam 

somente as almas bem-sucedidas, que souberam criar para todos um clima de total paz 

e amor.  

 - Nós próprios somos os únicos artífices do nosso destino aqui na Terra que estão 

sendo influenciados tanto pelo bem quanto pelo mal. Aquele que se deixar conduzir 

plenamente pelo rabudo, como você disse, irá se fritar no mármore do inferno, 

dissolvendo-se no incognoscível nada, para sempre, ou seja, uma alma que não deu 

certo. No entanto, os que se conduzirem pelo bem, driblando o encantamento do 

maléfico, irão, com a morte do corpo físico, alcançar, pelo menos, o julgamento de seus 

pecados no âmbito da eternidade dos respectivos céus.  

 

Bernardo, batendo palmas, disse 

 

 - Muito bem-dito! No espaço eterno aonde a atmosfera não a alcança, para 

corrigirmos alguns defeitos psíquicos que nossas almas não conseguiram desfazer 

durante nossas vivências humanas. Só põe um pé na Eternidade as almas puras, 

destituídas de pecado. 

 - Muitas voltam diversas vezes a Terra para adquirir essa correção. Uns 

conseguem, outros não. Alan Kardec codificou a religião espírita no sentido das 

reencarnações por serem mais críveis. Deste-me uma grande aula sobre psiquiatria do 

sobrenatural!  

 - Tem mais!... Ao nascermos, começamos a escrever as nossas vidas guiadas mais 

pelos instintos. Allan Kardec, em seu livro “A Gênese”, afirma: “O instinto é a força oculta 
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que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a sua 

conservação. (“Aula 17 - O egoísmo e a caridade”) Nos atos instintivos, não há nem 

reflexão e nem premeditação” Adiante exemplifica: “É assim que a planta procura o ar, 

se volta para a luz, dirige suas raízes para a água e a terra nutritiva; é pelo instinto que 

os animais são advertidos do que lhe é útil ou nocivo e criam engenhos para prender, 

na armadilha, a presa da qual se alimentam. Entre os homens, o instinto é dominante 

no início da vida; é pelo instinto que as crianças fazem seus primeiros movimentos, que 

agarra o seu alimento, que gritam para exprimir as suas necessidades”. Essas ações 

animais instintivas, impensadas, maquinais, se faz intuir com clareza que não emanam 

do espírito, mesmo reconhecendo que há certa inteligência neles. Entretanto, deduzo, 

para explicar sua misteriosa origem, atendendo a minha volição de querer abrir uma 

brecha para a sobrevivência eterna da alma, que o instinto provém da semente que 

Deus inoculou nos nossos genes. É por causa destes agentes seminais, que os pulmões 

respiram, que o sangue corre nas veias e alimentam as células, que produzimos 

hormônios e processamos o metabolismo, que piscamos para lubrificar os olhos, que 

movimentamos os braços e pernas para manter o equilíbrio e mexer o corpo. Portanto, 

há que haver certa inteligência inata inserida nessas sementes, se não os corpos não 

fruiriam vivos, produzindo no cérebro os pensamentos inteligentes, catalogando tudo 

aquilo que é de valor para guardar na memória, numa orquestração engenhosa de 

extrema complexidade, que nos faz cogitar que Deus existe como pedra filosofal, causa 

primordial motora de tudo que vemos criado e em movimento. Ele é o onisciente e 

onipotente engenheiro do Universo e ao mesmo tempo responsável por nós.  

 - Porra!... Chega desse blábláblá!... Desse mimimi!... Você fala para cacete!... Sua 

psicanalista me contou com detalhes a sua origem sobrenatural. Compreendo que no 

seu tratamento real, dentro das normas da psiquiatria, tenho que lhe baixar o ego 

exagerado para a realidade temporal de humano que ainda precisa adquirir. 

 - Na minha vida aqui eu teria que ocultar essa vantagem em relação aos 

terráqueos. Entretanto, não estou a agir assim. Enalteço, com muito orgulho, a minha 

supremacia oriana. Não precisava te ganhar no xadrez. Quis foi me exibir. Mais algumas 

entrevistas como essa eu inverto o sentido do tratamento e curo você dessa sua coletiva 

loucura, Doutor Rodrigo; de maria vai com as outras, surfando nas doutrinas 

psiquiátricas erradas que a sua Clínica adota e, dentro de um mês, irá sair daqui também 

curado por mim e irá abrir seu próprio consultório como Clínico Geral e dizer a Nathalie 

que, psiquiatria, nunca mais!... Fica assim combinado? 

 - De pleno acordo!... Dou a nossa sessão terapêutica de hoje como terminado. 
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Passados alguns dias, Rodrigo recebeu novamente Renata em seu consultório. Estava 

em consulta com Bernardo, o que veio de Órion, quando ela chegou. Estava abatida e 

nervosa. Escusando-se com Bernardo por ter interrompido o tratamento dele, sabendo 

ser ato proibido pelo regulamento rígido da Clínica; beijaram-se pelo impulso da 

saudade movido pelo tempo de afastamento e foram se sentar abraçados no sofá. 

Depois de formalmente apresentada ao Bernardo, este se levantou e foi beijar-lhe a 

mão, sentando-se de volta, com mais conforto, no sofá oposto. Ela então disse ao 

Rodrigo.  

 

 - Com o pistolão dos meus pais, conquistei, sem grandes méritos, um lugar 

graduado no grupo dos médicos da Cardiologia, sem passar pela etapa de júnior. Logo 

de início fui chamada às pressas para atender um indivíduo de alta graduação na escala 

política do passado, com repentina parada cardiorrespiratória, mas já com o monitor 

instalado pelas enfermeiras apresentando quadro fatídico. Cheguei junto ao paciente e 

com o estetoscópio procurei verificar se o monitor estava funcionando a contento e 

sintonizar qual o ponto mais afetado do coração e do pulmão. 

 -Desculpe interromper o seu relato, mas Bernardo ficou de me dar revanche no 

xadrez. Aceita?  

 - Dessa vez jogarei daqui do sofá sem ver o tabuleiro! 

 

Renata, advertindo Bernardo, disse. 

 

 - Meu namorado é campeão carioca de xadrez, preste a disputar o brasileiro.  

 - É jogo de muita estratégia e prodigiosa memória. Como levo essa vantagem 

sobre os adversários, não preciso ver o tabuleiro para jogar. Visualizo-o por inteiro na 

minha memória. Só tenho que acompanhar as jogadas deste sofá.  

 

 Rodrigo levantou-se do sofá e sentou-se em frente ao tabuleiro para movimentar as 

peças. Ambos trocaram com rapidez diversos lances de abertura até que Bernardo deu 

um lance diferenciado das jogadas tradicionais, fazendo com que Rodrigo dispendesse 

um tempo em frente ao tabuleiro para pensar sobre aquela jogada. De onde estava 

Rodrigo disse à Renata.  

 

 - Continue a sua narrativa, Renata.  

 - A enfermeira sênior, sob minha ordem, assumiu de imediato os procedimentos 

adequados, aplicando na veia do paciente, ao meu comando, duas doses de adrenalina 

para provocar imediata reação dos músculos cardíacos que estavam paralisados e eu o 

entubei para insuflar oxigênio puro em seus pulmões.  

 - Medidas corretas!... Eu faria o mesmo! 
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 - Como ele estava nos estertores da morte, você, em seguida, aplicou massagens 

no peito conforme indica os procedimentos médicos.  

 - Você também é médico? 

 - Não!... Tenho uma boa mente que enxergam os procedimentos corretos por 

outros caminhos misteriosos! 

 - Adivinho? – perguntou Renata. 

 - Não!... Vidente!... Não havendo reação do paciente, você aplicou rapidamente 

choques elétricos de 200 joules, enquanto acompanhava as reações na tela do monitor, 

que decretava por enquanto a morte cerebral.  

 - Você é mesmo extraterrestre? 

 

Ambos trocaram mais outros lances rápidos até que Rodrigo ficou novamente parado 

em frente ao tabuleiro para entender melhor outro lance incomum do Bernardo; 

enquanto Bernardo continuava sentado em frente à Renata, tendo jogado até então 

sem ver o tabuleiro, humilhando assim o adversário. Bernardo, desligando-se 

mentalmente do jogo, disse a Renata. 

 

 - Vim do planeta Órion. Lá não temos mulheres tão encantadoras como você! 

São todas fisicamente semelhantes, muito iguais para nos despertar desejos amorosos 

individuais. 

 - Você também não fica atrás. Sua figura agrada as mulheres à primeira vista.  

 

Continue a sua narrativa ao Rodrigo. Está interessante. - disse Bernardo à Renata. 

 

 - Repeti por três vezes o mesmo procedimento de ressuscitação e nada. As 

enfermeiras me sinalizaram para cobrir o corpo que, no entendimento delas, já havia 

falecido. Insisti por mais três vezes. 

 

Bernardo, interrompendo a jogada que iria dar, disse à Renata. 

 

 - Até que logo a seguir o aparelho passou a apresentar bradicardia, sinalizando 

que o ritmo cardíaco voltara a funcionar, restituindo a vida ao corpo que havia falecido 

pelo entendimento das enfermeiras, e você, por impulso sobrenatural, vindo do além, 

restituiu-lhe a vida.  

 - Foi o que aconteceu. Como ficou sabendo? 

 - Porque sou extraterrestre e domino bem essas situações milagrosas. O que 

aconteceu depois? 

 - A enfermeira sênior me olhou de forma inquiridora e me comunicou que a 

minha eficiente intervenção médica de ressuscitação iria sacudir a mídia pela 

importância do paciente e pelo meu feito inusitado, diferenciado, milagroso, que deu 

certo.  
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Rodrigo, diante do tabuleiro e não querendo perder o pé da conversa, voltou-se para 

ela e disse. 

 

  - E o que disseram sobre você? 

 

Bernardo, continuando sem olhar para o tabuleiro, fez sua jogada e disse ao Rodrigo. 

 

 

 - Caiu quase na mesma armadilha que lhe apliquei no jogo passado. Desculpe a 

interrupção Renata. Rodrigo acabou de perder o jogo. Com um pouco mais de jogadas 

eu lhe dou xeque mate. Continue Renata.  

 -Vocês estão prestando atenção em mim ou no jogo? - disse Renata, 

 - Aos dois, minha querida!... Mas o seu relato me tirou a concentração no jogo! 

– respondeu Rodrigo. 

 - Pois bem! O paciente acudido foi Governador do Estado de São Paulo e é 

atualmente Senador, conhecidíssimo do povo paulistano, portanto, atraiu um monte de 

repórteres e cinegrafistas que queriam notícias sobre o desfecho médico. Felizmente 

ele sobreviveu e acentuou a repercussão da minha intervenção cardiológica de 

ressuscitação não convencional. Como é rico, deu-me em recompensa, um milhão de 

reais. Chorei de emoção. 

 

Rodrigo, reconhecendo precocemente que havia perdido o jogo, deitou o rei. Voltando-

se para os dois disse. 

 

 - Deu sorte, Bernardo! É que a narrativa da Renata me fez comer mosca, não 

percebendo suas jogadas não convencionais ainda na fase de meio jogo. O xadrez requer 

muita atenção. Subestimei-o. Continue o seu relato, Renata. 

 - O relato verbal das enfermeiras foi direto para os microfones da mídia, 

exatamente como os fatos se desenrolaram durante os procedimentos médicos.  

 - O paciente era o Governador Waldemar!... Candidato a Presidente da República 

por duas vezes!...Seu slogan, ganho pelo povo, era “rouba mais faz”. Não será bom para 

o seu currículo médico, como cardiologista, não ter agido primeiro com a intubação, 

deixando também a sua ordem de aplicação da adrenalina por conta da experiência das 

enfermeiras. Mesmo assim você vai ser levada aos píncaros do sucesso enaltecida pelos 

jornais. A notícia correu como um corisco no nosso meio médico pela repercussão 

nacional. Ficou famosa como excepcional cardiologista, excelente intervencionista em 

casos graves. - disse Rodrigo. 

 - E rica!... Naquele momento o átrio do Hospital estava cheio de repórteres e 
cinegrafista prontos para me entrevistar e divulgar na mídia o relato bombástico do meu 
atendimento de ressuscitação, reconhecido por alguns como milagroso. As enfermeiras 
se embonecaram para recebê-los. Elas estavam radiantes com o acontecimento 
midiático. 
 - E o que disse? – perguntou Rodrigo.   
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 - Sem saber o que falar ao microfone, passei a vergonha de ficar muda. Fugi do 

Hospital vindo imediatamente para cá. Meu pai assumiu o caso em meu lugar 

enaltecendo o meu feito e a minha modéstia. A notícia saiu nas primeiras páginas dos 

jornais da cidade, exaltando a minha atuação, porém, de quem não gosta de dar 

entrevista de elogios a sua própria pessoa. Perdida, sem saber o que fazer, eu vim 

correndo lhe dar essa excepcional notícia, Rodrigo.  O que me aconselha meu amor? 

 - Ao imiscuir-me no assunto, já o fazendo, o meu lado esquerdo do cérebro, 

materialista, aconselha a se apresentar logo ao Hospital para manter vivo a sua 

excelente atuação, enquanto o assunto continua quente na mídia.  

 - Perfeito! Esse é o caminho!... Quando voltar, o que vai dizer a mídia? – 

perguntou Rodrigo. 

 - Pois é isto que vim lhe consultar? – respondeu Renata, 

 - Não sei te responder. Teria que me aconselhar com esse paciente aqui 

presente, de inteligência extraterrestre prodigiosa, pois me ganhou rápido em duas 

partidas de xadrez sem ver o tabuleiro. Fato inédito no meu currículo enxadrista. 

Bernardo apareceu na Clínica para mexer com meu modo de enxergar os fatos 

sobrenaturais. Ele está no momento calado, mas, presente, ouvindo atento a nossa 

conversa, dando palpites na nossa intimidade médica. Esse horário pertence 

exclusivamente a ele e nós somos aqueles que estão infringindo o regulamento. 

 - Não estou lhe reconhecendo, Rodrigo. Estais a brincar comigo? Esse paciente 

que entrevista é quem vai me dar a resposta mais indicada? 

 - Exatamente! Eu não sei como lhe aconselhar a não ser desse modo. Talvez nem 

desse modo. A mesma insegurança midiática que você tem, eu também tenho. Fujo, 

quando posso, dos microfones. Tenho bloqueio com eles. É você que tem que tomar 

sozinha a decisão mais acertada. Ele, sem querer, me induziu a dar mais valor ao amor 

entre nós do que as vantagens profissionais que o destrói. Estou confuso, inclusive 

quanto ao nosso amor, Renata. 

 - Já estou a gostar da presença e ensinamentos desse seu paciente. Mostrou uma 

intelectualidade que você não tem ao te ganhar fácil no xadrez. Vamos ouvir o que dirá.  

Você se chama... Bernardo? 

O que veio de Órion! – respondeu Bernardo ... Gosto mais de ser chamado pelo apelido 

que ganhei na Clínica, ou seja, Sofista. É como estão a me chamar aqui dentro.  

 - Sofista!... Por quê? 

 - Acham que apresento argumentos válidos, mas, na verdade, não conclusivos e 

que se supõem que são ditos de má-fé por serem inaplicáveis na vida prática. Que sou 

tapeador. Que os induzo a erro de lógica. Quer assim mesmo ouvir a minha opinião? 

 - Isto me preocupa!... Comigo não pode haver erro de lógica!... O que você 

respondeu? 

 - Nada! – respondeu Bernardo 

 - Nada é algo inimaginável!... Nada é a inexistência de coisa alguma! 

 - Lembro-lhe que do nada é que veio o tudo. Por isto mesmo que usei o nada 

como resposta mais adequada. 
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 - Posso pôr à prova a sua sabedoria ao me responder à pergunta que fiz ao meu 

namorado? 

 - O assunto, como foi colocado em relação a você, prosperou apenas no meio 

médico e irá morrer na própria mídia por falta de sua importância perante o grande 

público, que só quer saber das consequências médicas do Governador, sem se importar 

se a mídia estivesse ou não enaltecendo as alturas sua atuação, pois és uma ilustre 

desconhecida cardiologista sem importância para os repórteres. Certo? 

 - Certo!... E daí? 

 - Mas o meu lado direito, metafísico, sobrenatural, mais inteligente, está a me 

cutucar para lhe dizer que o meu aconselhamento seria aproveitar essa fama temporária 

no meio médico, mas ainda em vigor, para entrar de sócia numa Clínica médica para 

ricos, bem em evidência, que a contrataria como cardiologista, explorando-a como a 

milagrosa ressuscitadora da vida do Governador, que lhe deu um milhão como 

recompensa, que repercutiu muito bem na mídia enaltecendo o seu valor como 

cardiologista.  

 - A Renata sempre fez questão de ser a primeira colocada na turma do curso de 

medicina, mas, o que Renata ganharia com isto? - Perguntou Rodrigo. 

 - Grande notoriedade!... Alavancaria com esta nova versão a sua profissão de 

médica junto a clientes ricos que gostariam de passar por seu prudente estetoscópio, 

mesmo que não acontecesse nada. Com esse acontecimento salvífico da vida do 

Governador, por conta de sua intervenção médica, alavancaria também a popularidade 

em favor da Clínica, necessária para ela e a Clínica, de modo há auferirem juntos muitos 

clientes e dinheiro. Seguraria assim a clientela rica em sua agenda médica.  

 - Um pouco fantasioso, mas faz sentido. – respondeu Rodrigo. 

 - Eu tenho como arrumar essa Clínica chique em São Paulo, se quiser me admitir 

como um novo amigo. Você é bem formosa, de tal forma que meu lado afetivo me 

estimula a uma aproximação mais íntima, já que, pelo que fiquei sabendo, se tornou 

numa ex-namorada do Rodrigo por força da distância.  

 - Essa ideia me agrada. Você não é tão louco como os outros pacientes daqui. Há 

uma excentricidade em você que me ameiga. Você me parece confiável. 

 - Dentro de uns dias estarei de alta e desejo me encontrar contigo em São Paulo. 

Você é uma mulher tão encantadora que mexeu com meu lado amoroso. Rodrigo está 

por sorte renunciando a uma joia preciosa em favor de seu egoístico trabalho nesta 

Clínica. Ah, Rodrigo, eu é que sou louco!... Você, não! 

 - Ainda não renunciei à Renata. Estamos em busca de uma saída que possa 

manter o nosso amor de pé. Você agindo assim está me atrapalhando e me tirando do 

sério. Está dando em cima da minha namorada nas minhas fuças, aproveitando-se da 

nossa indecisão? 

 - Você já havia se decidido. Aí pensei. Se não a quer, por que não eu? Eu tenho 

tempo disponível para conhecê-la melhor em São Paulo, longe de você. Mas, vou deixá-
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los para que conversem a sós. Por mim chega dessa consulta maluca de hoje. Tire-a do 

débito da conta de meu pai, pois essa sessão psiquiátrica na prática não existiu.     

 

Bernardo se levantou, beijou o rosto de Renata dando-lhe um selinho no canto da boca, 

expressando com sutileza o seu amor à primeira vista e se retirou. 

 

 - Esse rapaz é muito bonito, sorriu ela ao entender o significado do beijinho de 

canto de boca. Vende confiança e me pareceu muito sincero. Acho que vamos nos 

conhecer melhor e nos dar bem em São Paulo. Gostei de seus conselhos. Já que não me 

quer... por que não ele? 

 - Ele é doido de se jogar pedra! Essa simpatia toda é uma casca que os malucos 

usam como proteção. Não se iluda, Renata! A maioria dos malucos é inteligente, por isto 

são malucos. Não se adaptam a vida convencional cheia de falsidades na qual vivemos. 

 - Está com ciúmes? 

 - Claro que sim. Este doido é muito inteligente para perpetrar um confronto 

entre nós para se divertir e te levar para a cama, para você conhecer como se faz sexo 

em Órion. Tomemos cuidado com as atitudes dele! 

 - Vou explorar a sugestão do Bernardo. Eu quero fazer isto acontecer, ao aplicar 

essa jogada de ataque no meu tabuleiro particular de xadrez. Ele mostrou ser bom 

estrategista e soprou no meu ouvido que ele próprio vai me empregar em poucos dias 

numa Clínica para ricos, em bairro chique, mesmo durante a sua internação aqui. 

 - Segundo o raciocínio do Bernardo, você vai ganhar notoriedade e isto nos 

permite ficar juntos. Você, com o fabuloso dinheiro que recebeu do Governador, abre 

um consultório chique no Rio de Janeiro, aproveitando a popularidade junto aos ricos, 

cuja, vai se espraiar por todo o Brasil, e vem morar comigo, aqui, no meu novo 

apartamento que é aconchegante. Isto atende a continuação de nosso amor, que vale 

muito mais para mim agora do que valia antes, por conta da inegável inteligência desse 

doido que também lhe quer e não esconde esse intento nem de mim. Senti ciúme! 

 - Tenho medo desse mergulho no escuro. Eu não sei procurar emprego por conta 

própria, mesmo que seja em São Paulo, como foi sugerido por esse seu paciente maluco. 

Não quero perder o meu lugar seguro no Hospital junto com meus pais se os planos dele 

não derem certo.  

 - O nosso amor ficará novamente em espera?  

 - Amanhã retorno a São Paulo e, para seu consolo, não vou cair na lábia falsa 

desse doido que quer me levar para a cama e para isto usa de sua indiscutível 

inteligência, de origem oriense de araque.  

 

Os dois se despedem com longo beijo na boca. 
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Havia passado um mês e estava chegando o dia em que Bernardo, o que veio de Órion, 

receberia alta conforme acordado com Rodrigo. Nathalie entrou nervosa sem pedir 

licença no consultório e encontrou Rodrigo sentado no sofá lendo um relatório. Deu-lhe 

um selinho na boca e se sentando no sofá oposto, disse.  

 - O nosso paciente de Órion, que estão a chamar de Sofista aqui na Clínica, está 

criando um problema seríssimo! 

 - O que este desgraçado andou aprontando fora do convencional e do acerto 

comigo? 

 - Informou à Secretaria que seu pai é Senador muito atuante na Assembleia 

Legislativa, e que é um dos políticos acusado de corrupção pela operação Lava-Jato e 

que provavelmente está usando a Clínica para lavar dinheiro das propinas que recebe. 

Como ele diz que é advogado; quer conversar com o gerente administrativo sobre a 

contabilidade para desfazer as suas suspeitas. Caso contrário ele vai requerer ao 

Ministério Público que promova uma auditoria para averiguar a veracidade das suas 

suspeitas. O que respondo a este enxerido? 

 - Pelo que sei o meu pai é honesto e não faria nada de errado que venha macular 

o seu nome. Eu também leio jornais, mas ele me disse que essas acusações são falsas. 

Diga que a administração da Clínica não é lugar para ele meter o focinho. Amanhã lhe 

darei alta e ele se desliga em definitivo da Clínica. Fora dela, que faça o que bem quiser, 

pois nós saberemos nos defender.  

 - O que ele disse têm fundamentos. Eu recebo trinta mil de salário e devolvo 

quinze por fora a seu pai. Outros fazem o mesmo. Há muitas compras superfaturadas 

que geram caixa dois. Não aconselho dispensá-lo de maneira abruta. O melhor é a boa 

conversa que também o atenda. Não seja precipitado. Seu pai está de bunda de fora 

perante a mídia! É só ele... Oh... Crau! 

 - São suspeitas infundadas exploradas pela mídia. Não estou sabendo de nada do 

que está me contando. Eu sou uma pessoa honesta e não comungo com essas patifarias. 

Se elas existem, eu, pessoalmente, vou acabar com elas. Se meu pai interferir em 

contrário, ou saio eu ou ele da Clínica. Ingressei há um ano e ainda desconheço os 

intestinos da Administração. Se de fato há fezes a serem removidas, vou administrar um 

bom purgante para limpeza geral ou então me retiro dessa fedentina e vou para São 

Paulo aceitando o oferecimento da Renata.  

 - Eu conheço o seu bom caráter, mas vai mexer em vespeiro! Estou vendo que 

busquei o interlocutor errado. Deveria ter tratado desse assunto diretamente com seu 

pai. O que digo ao Sofista que está esperando agora mesmo uma resposta minha, pois 

amanhã você dar-lhe-á alta? 

 - Que vá à merda!... Não!... Diga a ele que se pretende ter alta amanhã, que 

venha imediatamente a minha presença conversar comigo antes de tomar qualquer 

providência impensada. 
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Nathalie, que detinha um sentimento amoroso pelo Rodrigo, levantou-se de onde 

estava e vazou aquele amor enrustido, pecaminoso, dando-lhe dessa vez um beijo 

caloroso na boca. Em seguida, sorrindo, disse. 

 

 - Lembre-se que estarei sempre contigo, aconteça o que acontecer! Também não 

aprovo essas irregularidades que estão ocorrendo, da qual faço parte por anuir com a 

forma que recebo o meu salário. Mas, vou lutar para que não vá embora. Até logo, meu 

amor! 

 

Nathalie estava elegante ao trajar o jaleco de psicóloga e que, ao usá-lo, fazia também 

resplandecer a sua figura profissional. Bernardo aparece sentado num dos sofás do 

consultório, enquanto Nathalie está sentada a sua mesa de consulta. Nathalie, 

levantando-se foi se sentar no sofá em frente quebrando assim o protocolo profissional.  

 

 - Como lhe prometi, conversei com Rodrigo. Ele se surpreendeu com os fatos 

irregulares que confessei existirem e quer ter uma conversa formal contigo. Ele me disse 

que não sabia de nada e me declarou que, existindo, iria acabar com as patifarias e, se 

não conseguisse, abandonaria a Clínica. Eu atesto o bom caráter do Rodrigo. Pediu-me 

para o avisar que estaria a sua espera, para juntos, ajudá-lo a descascar esse abacaxi que 

você está fuxicando.  

 - Antes de entrar nesse assunto quero tratar de outro que está me encafifando. 

Dizem os livros, Nathalie, que li sobre psicologia, que durante o tratamento é normal 

que o paciente se enamore pela psicóloga e vice-versa. Eu não fugi a regra. Passei a 

sentir amor por você. Discutimos isso na sessão passada. Você me disse sentir a mesma 

coisa. Que isto acontecerá outras vezes com novos pacientes. Que estes acontecimentos 

fazem parte de sua profissão porque o tratamento mergulha nos sentimentos íntimos 

do paciente que tocam fundo também o coração da terapeuta. Por consequência você 

passa a conhecer os meus sentimentos e espera que não eu os seus. Como eu sou 

vidente, oriano, sou capaz de desvendar a alma humana e pude perceber que não lhe 

fui indiferente, não é verdade?  

 - Eu, ao desvendar com mais profundidade a sua alma, confesso que me 

apaixonei por ela, sem levar esse sentimento para o terreno amoroso, sexual, porque, 

por enquanto, estou arrependida de ter caído na sua lábia de extraterrestre, mas, só lhe 

abri apenas uma fresta dos meus sentimentos num ato de insensatez que não quero 

rememorar e muito menos repetir.  

 - A fresta que desejo continua fechada? 

 - Trancafiada à sete chaves! 

 - Detenho o poder sobrenatural de olhar pela fresta, não a que quero, mas a do 

coração. Sei que nos apaixonamos um pelo outro de forma ampla e que você está de 

caso com Rodrigo as escondidas, inclusive da namorada dele. Não se vulgarize com a 

baixeza de ser apenas ficante. 
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 - Se me viu assim, comunico-lhe que doravante será atendido por outra psicóloga 

e não mais por mim. Não quero quebrar o regulamento do Hospital ao expor os meus 

sentimentos pessoais, íntimos, aos pacientes, mesmo que me escape sem querer alguns 

segredos, que, hackeados por você, não deveriam ser revelados a mim, pois sujam o 

meu currículo. Serei ficante por pouco tempo porque Renata vai permanecer em São 

Paulo. Vão se separar. Quando isto acontecer, eu, em seguida, me caso com ele. É essa 

a expectativa recíproca trocada entre nós. São percalços do destino que tenho que 

conviver pela vontade maior e própria do amor. Rodrigo também aprecia a minha cor, 

portanto, não é racista.  

 - Não seja radical!... O amor deve vazar com naturalidade entre as pessoas que 

se amam. Como hacker, colhi essas informações da sua alma que só nos dois sabemos. 

Eu te amo, Nathalie! 

 - Abro-lhe então uma única, breve, e decisiva oportunidade!... Como reconheço 

muito a contragosto, com muita dificuldade e, cuspindo um monte de marimbondos, 

porque estou dividida, dispute-me com ele! 

 - Saberei sair vencedor! 

 

Nathalie se retira a pedido de Bernardo e Rodrigo adentra no consultório. Sentou-se na 

cadeira destinada a ele e encarou seu contendor em silêncio, como fazem os lutadores 

de boxe quando colocados frente a frente para iniciar o combate. 

 

 - Nathalie lhe pôs a par da conversa que teve comigo sobre a corrupção na Clínica 

que você está querendo fuxicar? – perguntou Rodrigo. 

 - É meu dever como cidadão. Disse-me que você não concorda com nenhuma 

patifaria e a desconhece, portanto, ficou surpreso e indignado. Se houver irá 

pessoalmente acabar com a corrupção, ou então se retira da Clínica. Gostei da sua 

atitude de honestidade e de macho. Somente quis obter esse trunfo para negociar a 

minha saída com segurança. Tome-a como uma carta coringa escondida na manga para 

utilizá-la caso não cumpra exatamente o que me prometeu.  

 - Uma chantagem! 

 - Em defesa própria! 

 - Surpreendi-me com a corrupção praticada pelo meu pai, que, até hoje, o supus 

como homem honesto. Eu, sem querer, fechei meus olhos às minhas desconfianças, 

atendendo aos influxos do meu cego respeito a hierarquia e ao amor familiar. Como se 

trata do meu pai, eu não estou sabendo como reagir. Pai é pai!  Gostaria de me 

aconselhar contigo, para não ser preciso que utilize a carta coringa que detêm na manga. 

 - Meu pai adotivo está sendo implicado na Lava-Jato. Ele também se diz inocente, 

mas, com medo da minha impulsiva honestidade, quando o informei ser outra pessoa 

que trocou de corpo no momento da morte de seu filho, ele passou a acredita ser mais 

uma recente e grave maluquice da minha parte e resolveu me internar por um tempo 

nesta Clínica. Como você disse, pai é pai! Deve ser olhado em primeiro lugar. Estou 

disposto a botar os pesos nos pratos da balança e ver para que lado eles se inclinam.  
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 - Os parlamentares do Congresso Nacional precisam financiar as suas 

candidaturas com doações de campanha cada vez mais polpudas.  

 - Eles dizem que a responsabilidade de arrecadar fundos de campanha não faz 

parte de suas obrigações como parlamentar. Ouvi isto de meu pai. 

 - Isto é verdade. São atos exclusivos de funcionários de confiança ligados ao 

Partido a que pertencem. Nessa ótica, seu pai tem razão, mas não é bem assim que a 

banda toca. Nathalie abriu os meus olhos para a dureza da realidade dos fatos. Eles 

precisam de fato das famosas “rachadinhas” combinadas com pessoas de confiança de 

seu gabinete, praticadas pela maioria dos parlamentares para serem eleitos. - Disse 

Rodrigo. 

 - Não anuo com o argumento que o voto popular só é conseguido com dinheiro 

vivo vindo dessa forma. 

 - Quase todos eles fazem o mesmo, confiantes na impunidade institucionalizada 

há anos.  

 - São atos que atingem os mais pobres, pois é sabido que são eles os que pagam 

ao final as contas da corrupção! 

 - Por outro lado, para manterem a ficha limpa, não assinam nada, não pedem 

nada, deixando essa função para os seus bens remunerados e confiáveis funcionários 

alcunhados de “laranjas”, que retêm uma percentagem para eles próprios. – Concluiu, 

Rodrigo. 

 - Mas não contaram com as operações Lava-Jato, aplaudida pelo povão, que se 

espraiou por todo o Brasil com extraordinário sucesso.  

 - Nossos pais, agindo de forma togada, têm razão. A Constituição dispõe que ao 

réu primário cabe à presunção da inocência, enquanto a ação não for transitada em 

julgado. A lei é justa para preservar a precedência da inocência.  

 - Mas a Lava-Jato consegue os reter encarcerados alegando ação preventiva, 

para que eles, soltos, não destruam provas. Não esperavam que ao seguir a trilha do 

dinheiro arrecadado chegasse tão depressa nos “laranjas” e doadores. – disse, Bernardo. 

 - Os “laranjas” para se defenderem, tiveram que vomitar para as autoridades 

policiais as origens escusas dessas fortunas desviadas.  

 - No início, os “laranjas” ficaram calados, apostando mais no poder de seus 

patronos em confronto com as ações criminais fundamentadas da Lava-Jato.  

 - Esses “laranjas”, ao serem abandonados à própria sorte por seus patronos, não 

aguentaram a pressão e apelaram para as delações premiadas, que os livravam da 

cadeia em regime fechado, em troca das informações explosivas contra seus 

patrocinadores. – Adicionou, Rodrigo. 

 - Os juízes íntegros não estão mais julgando a corrupção da forma estritamente 

togada, diante da diarreia de leis jurídicas que jorraram para dentro do penico onde se 

sentou a Ditadura Militar, produzindo também o andamento tartaruga dos processos. 

 - Os “laranjas” estão a jogar para cima dos patronos as culpas desses crimes, 

tirando os seus rabos da reta. 
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 - Pois preferem cumprir a pena em casa com o uso da tornozeleira eletrônica e 

mandaram seus patronos à merda!  

 - Isto está a explodir em cadeia, dispensando o duplo sentido, espraiando-se por 

todos os corruptos do Congresso. Por outro lado, o parlamentar que não segue a 

manada não se elege. Adicionou, Rodrigo. 

 - Mas, o que aconselharemos aos nossos pais?  

 - A Lava-Jato está aplicando o que fizeram na Itália. “Sigam o dinheiro que 

chegarão à toca dos leões”. Sugiro dessa vez agir fora da lei, desfazendo as provas numa 

limpeza interna bem-feita. 

 - Dificultando assim as ações do Ministério Público e da Polícia Federal? – 

perguntou, Bernardo. 

 - Exigindo em troca suas retiradas do poder.  

 - Que fiquem em casa gozando suas aposentadorias milionárias.  

 - Se não toparem, entregá-lo-emos a Lava-Jato com tristeza, chorando, mas sem 

remorso, lavando as mãos como Pilatos. Acrescentou, Rodrigo. 

 - Dessa vez eu também atropelo a honestidade. Meus pais adotivos valem mais 

do que a minha honestidade intransigente. Mas, depois da demissão do Ministro da 

Justiça desse Governo, a Lava-Jato perdeu totalmente a força para a alegria dos 

corruptos. 

 - Empurrando o Brasil para o abismo, para onde foi parar a Venezuela, que rezo 

para que isto não aconteça. De qualquer forma, cada um de nós faz essa limpeza de 

provas em seu próprio reduto no aguardo de que no futuro tudo se transforme em pizza. 

Presumo então que não vai dedurar meu pai? 

 - Vou aguardar por um tempo indeterminado à minha chantagem escondida na 

manga! 

 

Rodrigo estendendo a mão para que Bernardo a apertasse. 

 

 - Então, vamos selar por enquanto esse sujo pacto de honra apertando as mãos. 

Amanhã estará de alta e podes retornar ao convívio dos seus. 

  

Bernardo a apertou com sorriso maroto. 

 

 - Mas sem qualquer compromisso contigo com respeito à Nathalie e Renata. 

Quero uma delas para namorar. Escolha a sua que fico com a outra.  

 - Por enquanto eu quero as duas. Não fiz ainda a minha escolha. Prefiro a Renata, 

mas a distância é mortal para consolidar o nosso amor. Há não ser...  

 - ... que, com a notoriedade e o dinheiro que ela conquistou, venha abrir 

consultório no Rio de Janeiro e morar contigo. Acontece, que, por meu intermédio, 

mesmo sem sair desse Hospício, com os meus relacionamentos de faculdade, arranjei 

emprego para ela numa Clínica para ricos em São Paulo, onde está a tirar proveito dos 

fantásticos efeitos midiáticos que aconteceram em favor dela. – Acrescentou, Bernardo. 
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 - A única maneira de reatar aquele amor antigo é ela vir trabalhar aqui no Rio de 

Janeiro.  

 - Fico então com a Nathalie que é mais do meu agrado. 

 - Renata é teimosa e não quer sair de São Paulo. Propôs-me inverter a situação.  

 - Mude-se para lá e participe de um bem montado consultório ao lado dela.  

 - Neste caso quem não quer sou eu!  

 - Vocês dois estão muito durões, com medo do salto no escuro. Estão 

acovardados. Atenda-a e se não der certo, volte! 

 - Estamos ainda permanecendo nessa dura queda de braço. 

 - Vamos então disputá-las de forma civilizada abrindo as cartas na mesa à frente 

delas. 

 - Por enquanto as duas estão presas na minha gaiola. 

 - Mas eu estou pousado no aramado comendo alpiste com elas. Com meu bico 

comprido e afiado abro à gaiola e levo a Nathalie comigo.  

 - Não ousaria!... Por que a sua fixação nas duas se podes comer alpiste com 

outras passarinhas longe da minha gaiola?... Vá para as gaiolas dos vizinhos!... Há muitas 

por aí!... É para me sacanear? 

 - Se escolher Nathalie, eu fico com Renata. Você escolheu muito bem essa sua 

linda companheira de faculdade. Já tenho esse handicap construídos com elas. 

 - Não vou abrir a portinha da minha gaiola para deixar uma delas sair voando. 

Antes, ponho um cadeado bem seguro contra ladrão de passarinhas! 

 - Vamos discutir civilizadamente essa questão botando as cartas na mesa para 

que elas as examinem junto conosco e façam suas escolhas?  

 - Concordo! Imponho, porém, uma condição. Não podes dizer a Renata que 

tenho Nathalie na reserva. Caso contrário irá se dar mal comigo.  

 - Essa sua ameaça de procedimento é ineficaz, seria uma chantagem 

bumerangue! 

 - Entenda como quiser! 

 - Prometo que não o denuncio e volto a cumprir o acordo.  

 - Pacto selado! Nada mais temos a dizer. Tchau Bernardo!  

 - Até a próxima sessão que, como me prometeu, será a última.  
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Nathalie chegou junto com Bernardo ao consultório de Rodrigo que já se encontrava 

sentado num dos sofás a espera. Eles sentaram-se no oposto. 

 

 - Estejam à vontade! – disse Rodrigo. 

 

Nathalie, dando um selinho na boca do Rodrigo, demostrando dessa forma a sua 

preferência ao Bernardo, disse: 

 

 - Bernardo já me pôs a par do pacto que fizeram. Mesmo não achando justo me 

esconderem da Renata, eu prometi a ele ficar com meu bico calado. 

 - Por que não resolvemos antes de Renata chegar essa questão amorosa? Como 

sou de Órion, onde lá não existe o sentimento de ciúme, muito menos o de corno, não 

me incomodaria de me transformar temporariamente num corno se Nathalie ficasse 

dividida entre nós dois até que seja solucionada esta questão em definitivo. Até lá eu 

ganho tempo e fôlego para conquistar Nathalie que, com o beijo de amor que lhe deu, 

já demonstrou sua preferência.  

 - Formar um trio amoroso!... Meu escrúpulo não me deixa ser mulher ao mesmo 

tempo de dois homens. Eu me contento, por enquanto, ser reserva da Renata, com um 

olho espichado em você, Bernardo. Mas, só por muito pouco tempo.  

 

Naquele instante entra Renata pedindo desculpas a todos por seu atraso, olhando com 

desconfiança a presença de Nathalie, dando também um selinho na boca do Rodrigo, 

senta-se ao seu lado, surpreendendo-se com a presença da Nathalie. 

 

 - Levei mais tempo de taxi do aeroporto até aqui, do que de avião de São Paulo 

ao Rio de Janeiro. Que merda de trânsito! O exército está nas ruas retendo o fluxo de 

carros para caçar armas e bandidos. Só não entendi por que tenho que participar dessa 

nossa sessão particular, íntima, na presença também da Nathalie. 

 - Eu explico. - disse Rodrigo. Na penúltima sessão que tive com Bernardo você 

participou dela ao nos explicar seu problema na ressuscitação do famoso ex-governador 

de São Paulo. Quem lhe conseguiu a solução foi Bernardo, que, você, pelo visto, pôs em 

prática. Em consequência, você ganhou popularidade na mídia como excelente 

cardiologista, a milagrosa salvadora da vida do Governador. Essa notoriedade encheu-

lhe rapidamente de clientes em seu novo emprego.  

 - É verdade! Por causa da fama que ganhei e pelo fato de Bernardo ter 

conseguido me empregar como cardiologista em uma Clínica de luxo, composta de 

médicos de várias especialidades, em bairro chique de São Paulo. Estou botando de fato 

cliente pelo ladrão com minha agenda lotada, tirando proveito da clientela própria da 

Clínica e as que eu também trouxe a ela. És de fato, Bernardo, muito competente e isto 

me encantou em você, além de ser homem bonito que chama a atenção das mulheres.  
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 - Tenho ainda a esperança de conquistar o seu amor.  

 - Eu sei!... Pois, em despedida, deu-me um beijo no rosto com selinho no canto 

da minha boca, mostrando que queria algo mais. É bom que Rodrigo saiba desse detalhe 

infiel antes de espicharmos a conversa. 

 - Interessei-me por você à primeira vista. Como a distância iria certamente te 

separar do Rodrigo e com o beijo no canto da sua boca, pedi-lhe sutilmente em namoro, 

escondido do Rodrigo, porque o lugar ficaria vago em breve e não seria necessário ele 

saber desse meu interesse competitivo. Só prejudicaria a minha vida aqui dentro deste 

Hospício.  

 - Beijou a minha namorada nas minhas fuças! 

 - Não foi, pois você estava distraído e não percebeu a sutileza do meu beijo de 

canto de boca! O que os olhos não veem o coração não sente! Foi essa a estratégia que 

escolhi. 

 - Pelo visto, Renata, você não fechou a porta ao Bernardo em definitivo. Foi por 

isto que ele me pediu que lhe formulasse esse convite para decidirmos esta questão 

sentimental civilizadamente. Ele te quer às escondidas como eu te quero as claras. 

 - Porque a presença de Nathalie nessa reunião... Aí tem truta! 

 - É que Bernardo quer namorar uma de nós duas e não lhe fechamos a porta em 

definitivo, apenas sopramos em seu ouvido que seria bem-vindo ao nosso convívio 

particular. Eu o quero em experiência quando Rodrigo lhe der alta. – disse Nathalie.  

 - Eu desejo ficar com ele também em experiência, se meu namoro com Rodrigo 

mixar, pois a convivência comportamental do Bernardo diante de nós duas tem sido 

impecável.  

 - Mas ainda é uma grande incógnita para nós duas.  

 - Poderíamos estar perdendo um bilhete premiado ou comprando um falso que 

irá infernar as nossas vidas sentimentais. O modo que ele quer ter relação sentimental 

conosco é muito diferente da que queremos com ele. 

 - Nenhuma de nós ficará sabendo se não passarmos por esta experiência, não 

concorda? 

 - Um extraterrestre é bilhete premiado que devemos analisar com muito cuidado 

para não cair no conto do vigário por parte de quem se diz extraterrestre e não louco!  

 - Se as duas estivessem em Órion nós quatro poderíamos nos amar na mesma 

cama sem sentimento de ciúme. Lá, podemos escolher a ficante, como vocês as rotulam 

aqui, sem prejuízo de selar outros amores mais consistentes em separado. O amor é 

totalmente livre! Porém, funciona com muita ordem e disciplina, sem gerar 

descontentamentos recíprocos.  

 - Nathalie; Amor livre!... Totalmente liberado sem prejuízo da reputação junto a 

sociedade local? 

 - Seria como ficante! – disse Renata... Você quer ser ficante? 

 - Esconjuro-te Renata!... Não sou dessa laia destituída de amor-próprio!... Sou 

mulher honrada e de família bem formada! 
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 - Apenas em fase de experiência como fazemos em Órion. Se der certo 

investimos numa relação mais intima até que se consolide em definitivo. Esta é minha 

proposta para ficar com você, Nathalie. 

 - Este tipo de experiência seria impossível! Chamam-na, no baixo clero, de 

suruba!  

 - Totalmente condenado pela sociedade como ato impróprio, descabido, 

pervertido, inconveniente! – replicou Renata. 

 - Porque vocês são loucos! Em Órion, todos se amam por igual. Não há esse 

sentimento pecaminoso de orgia coletiva, como existe aqui na Terra. A relação sexual é 

totalmente livre e aberta, podendo ser até coletiva. 

 - Em Órion essa orgia coletiva é permitida? 

 - Há Academias próprias para isto espalhadas pelo nosso país bastante 

frequentadas. São divididas normalmente em faixas etárias. Lá esses atos de orgia 

coletiva são aproximações normais de convivências amorosas e sexuais. Foram criados 

para as pessoas escolherem suas afinidades mais duradouras na cama. 

 - Participam também gays e travestis? 

 - Não existem gays e travestis. Todos nascem com o sexo desejado e escolhido 

pelo próprio antes de serem concebidos. Os corpos são todos bonitos e muito saudáveis 

e parecidos, só mudam as caras com características individuais, como são aqui as 

impressões digitais. Cada um tem o seu próprio diferenciado rosto.  

 - Chamando o sobrenatural para a conversa. É verdade que conheceu Jesus Cristo 

pessoalmente? 

 - Abriu-se comigo dentro do portal da eternidade antes de eu embarcar para a 

Terra!... Perguntei-lhe como aconteceu a ressuscitação. Disse-me que o sábado era dia 

sagrado para os judeus e por motivos religiosos a crucificação dele não poderia ocorrer 

depois do cair da tarde, quando começava para os judeus o sábado.  

 - Essa passagem é conhecida pela história de Jesus escrito nos livros católicos. 

 - Disse-me que por essa razão a sua execução foi realizada às pressas e teve que 

ser interrompida antes do começo do sábado, dia sagrado dos judeus. Ora, era sabido 

que se todo o peso do corpo fosse apenas suportado pelos braços abertos presos à cruz 

e não pelo suporte dos pés, a morte ocorreria por sufocamento dentro de até cinco 

horas para os mais fortes. Os centuriões muitas vezes quebravam as pernas dos 

crucificados para que perdessem a sustentação dos pés e apressassem as mortes. 

 - Que horror! Como eram cruéis esses nossos antepassados! - comentou Renata. 

 - No caso de Jesus não houve perda de sangue e sim falta paulatina de oxigênio 

em seus pulmões. Foi retirado da cruz antes desse tempo fatídico, portanto, seu corpo 

ainda se mantinha vivo. Por outro lado, quando ele exclamou: “Pai, por que me 

abandonastes”, pendendo em seguida a cabeça sobre o corpo, sinalizou aos centuriões 

que havia morrido naquele instante, antecipando-se às cinco horas prováveis que 

antecederia a morte de seu corpo físico.  

 - Naquele momento ele perdeu a vida e seu espírito se desligou do corpo e foi 

estar com Deus na Eternidade. Isto nós todos sabemos. Portanto, morreu na cruz. Se 
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não tivesse morrido, o centurião romano lhe teria quebrado as pernas para que 

perdesse a sustentação do corpo e viesse a morrer bem rápido por sufocamento 

acelerado. – Ponderou Nathalie. 

 - No entanto, a versão de Jesus é diferente. Seu corpo vazio da alma continuou 

vivo preso na cruz em estado cataléptico, quando os sinais vitais passam a não serem 

percebidos. O centurião não lhe quebrou as pernas porque o corpo não apresentava 

sinais visíveis de vida. Dessa forma foi levado vivo e desacordado para o sepulcro 

escavado na rocha próxima de Gólgota, sob o patrocínio de José de Arimatéia.  

 - Foi José de Arimatéia quem pediu a Pilatos o corpo de Jesus e, auxiliado por 

Nicodemos, envolveram-no num manto que hoje é tido como sagrado. - Completou 

Renata, - Assim ficou até que reencarnou em seu próprio corpo, conforme a história 

contada na bíblia. 

 - Mas não foi o que aconteceu, replicou Bernardo. Seu corpo não havia ainda 

falecido quando sua alma se incorporou nele outra vez. Três dias mais tarde Maria 

Madalena foi ao seu jazigo e o encontrou vazio. Ele apareceu vivo para ela que pensou 

que fosse outra pessoa; no caminho de Emaús dois discípulos o encontraram, mas 

também não o reconheceram.  

 - Jesus reapareceu na hora da ceia e nessa oportunidade o reconheceram. Só 

Tomé ficou em dúvida e precisou tocá-lo. – completou Renata.  

 - Em consequência, vivo ou ressuscitado, não poderia mais pregar ao povo judeu, 

pois seria recapturado e novamente crucificado. - Replicou Bernardo. 

 - Por conseguinte, como estava vivo, fugiu de Jerusalém e foi para Damasco. – 

Pontificou Renata. 

 - De lá, como não morreu, foi para a Índia, onde havia despendido parte da sua 

juventude. Lá viveu em pregação, assumindo o nome de Yuz Asaf. - Assegurou Bernardo. 

 - Esse Yuz Asaf poderia ser um impostor e não Jesus Cristo. - Disse Nathalie 

entrando na conversa. 

 - Ao morrer, foi sepultado no vale de Caxemira, aos oitenta anos de idade, na 

cidade de Srinagar, em Anzimar, no bairro de Khanjar. Quem for lá, constatará o que 

Jesus me contou! - Finalizou Bernardo. 

 - Por que está nos contando isto fora do nosso contesto? -Perguntou Renata. 

 - Respondo como Jânio Quadros, ex-presidente do Brasil e professor de 

português: “Fi-lo porque qui-lo”. Hoje, estarei de alta e proponho fazermos uma orgia 

coletiva num motel de luxo para nós quatro nos conhecermos melhor e fazermos as 

escolhas mais acertadas. Sem essa prova final, prática, nada acontecerá de diferente e 

cada um tomará em separado o seu rumo.   

 - Eu não tenho esses pudores da Renata. Nesse caso excepcional eu topo. 

 - Nem precisam me consultar, pois a proposta foi minha. - Replicou Bernardo. 

 - Sou contrário a essa estapafúrdia e safada prova em motel por razões óbvias. – 

Disse Rodrigo. 
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 -  Entrar os quatro juntos para executar uma suruba, é esta a palavra certa, seria 

considerada pela nossa sociedade como ato coletivo de depravação, previsto como 

crime contra o pudor no código penal. – Ponderou Renata. 

 - Então vamos discutir esse assunto de forma civilizada. - Exclamou Bernardo. 

 - Proponho que amanhã todos às oito horas da noite venham ao meu 

consultório, que os esperarei informalmente com alguns canapés sobre a mesinha de 

centro para alegrar a reunião. 

 - Sem suruba? – Exclamou Renata, 

 - Sem suruba! – Pontificou Nathalie. 
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Rodrigo está sentado no sofá à espera de seus convidados. Ele dá um retoque nos 
canapés que se encontravam sobre uma pequena mesa baixa em frente aos dois sofás 
de três lugares. Naquele instante os outros três adentram.   
 - Demoraram! – Exclamou Rodrigo. 
 - Houve um arrastão de bandidos que interromperam o trânsito e fizeram uma 
limpa de bolsas, pingentes e celulares dos seus ocupantes ali engarrafados. – Explicou 
Renata. 
 - Houve também troca de tiros com a polícia e foram os bandidos que levaram a 
pior. – Completou Nathalie.  
 - Trata-se de uma garotada na faixa dos 18 anos que, desempregados e sem 
estudos, se tornaram os atuais soldados do crime. O saldo final foi à morte de quatro 
garotos assaltantes e uma passageira foi atingida por bala perdida na barriga e foi levada 
ao hospital. – Explicou Bernardo. 
 - Ficamos parados bem atrás do foco do arrastão sem que chegasse a nossa vez. 
Daí a nossa demora. Explicou Nathalie, pegando um canapé sobre a mesa. Fugindo um 
pouco do assunto, como é que vocês se alimentam em Órion?  
 - Somos todos vegetarianos, cujos alimentos são distribuídos gratuitamente em 
bons restaurantes populares. Lá não existe qualquer outro animal, por maior ou menor 
que seja, pois foram todos erradicados do nosso planeta.  
 - E a linguagem? – perguntou Nathalie. 
 - Temos uma linguagem e escrita própria, no entanto, quando nos encaramos 
frente a frente, conseguimos, algumas vezes, por forte desejo mental, nos comunicar 
pelo pensamento.  
 - Ao fazerem amor, vocês se beijam na boca? - Perguntou novamente Nathalie, 
servindo-se de uísque com canapé de salmão na mão. 
 - É com beijinhos na boca que o sexo feminino, algumas vezes, anuncia os seus 
reprimidos impulsos sexuais por um desejado e atrativo parceiro. Quer experimentar 
comigo? 
 
Nathalie vai até ele e o beija abrasadoramente. Quando se desgrudam, ela, 
resfolegando, diz.  
 
 - Porra!...Funciona como ferro elétrico: ao ligar em encima, aquece bastante em 
baixo! 
 - Por esses beijos é que se atraem fisicamente para o sexo? Quero também 
provar! - Exclamou a outra. 
 
Rodrigo, que permanecia calado com a cara fechada em desaprovação. 
 
 - Pera aí Renata!... Você é ainda minha namorada!... 
 
Renata se levanta e faz o mesmo que Nathalie e sente as mesmas eletrizantes emoções. 
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 - Como fazem sexo? Perguntou Nathalie. 
 - Posso lhe mostrar usando o quarto de pernoite do Rodrigo que fica em frente 
à porta do consultório.  
 
Nathalie o pega rápido pelo braço, antecipando-se a outra, e vão para o quarto contiguo 
ao escritório do Rodrigo. Este pega Renata e sapeca-lhe um grande beijo de língua. 
Depois de se beijarem ardentemente, pergunta. 
 
 - E o meu beijo de língua, não foi bem melhor? 
 - O nosso foi mais de amor, o dele esquenta realmente em baixo! Aí é que mora 
o perigo da diferença! 
 - Não gostei de te ver beijando esse maluco!... Não sei como fui capaz de dar-lhe 
alta!... Esse biruta excêntrico nunca saiu da Terra!... Ele é um caso raro dentro da 
psiquiatria pela sua inteligência e memória sobrenatural!  
 - Está trêmulo de tanto ciúme!... Por que não larga este Hospício e volta comigo 
para São Paulo como Clínico Geral com especialidade em Psiquiatria? Tenho status na 
Clínica para fazer essas exigências e dinheiro para decorar com luxo a sala que existe 
vazia ao lado da minha. Desvincule-se do controle paterno como eu fiz com o meu!   
 - Por que você não faz ao contrário? Venha morar comigo! 
 - Não vou abandonar a clientela que rapidamente conquistei e que está me 
enriquecendo profissionalmente. Não quero também me separar dos colegas da Clínica 
com os quais fiz bom relacionamento, que me abriram uma intensa vida social em São 
Paulo bastante luxuosa e rica. 
 - Em tempo de estudante, você não se atreveria a beijar outro homem. – Criticou 
Rodrigo. 
 - Como pôde ver, à distância já fez estrago.  
 - Ficou mais ousada, mais abusada no modo de agir!   
 - Mais independente! Na Clínica onde trabalho há um médico francês que está a 
me paquerar e a me ensinar a degustar a culinária francesa. Até então, por minha 
vontade, tenho resistido às tentativas de uma aproximação mais íntima. Mas, estou 
aprendendo a conhecer a qualidade dos vinhos. 
 
Rodrigo, aflito, sem prestar atenção no que ela disse. 
  
 - Nathalie está a se engravidar para ter filho macrocéfalo, com antenas na 
cabeça. 
 - Agora fiquei encafifada!... Você está de caso com Nathalie? 
 - E se estivesse!...  
 - Eu te amo, Rodrigo! 
 - Mas já de caso com esse francês!... Assim que retornarem do quarto eu encerro 
esta reunião maluca. Bernardo é pernicioso à sociedade com suas ideias alopradas. 
 
Naquele instante os dois retornam de braços dados, com caras de satisfeitos um com o 
outro e se sentam no sofá. Renata, curiosa, pergunta.  
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 - Pela sua cara, valeu a pena!  
 - Nossa mãe do céu!... Foi supimpa no esporte do sexo!... Tive múltiplos 
orgasmos no decorrer do ato! 
 - Foram é rápido demais! – disse Renata intrigada. 
 - Foi um coelho no vai e vem!... - Experimente!  
 - Ele não é sopa que se pode provar com uma colherada. Rodrigo morreu de 
ciúmes com o beijo que troquei com Bernardo.  
 -Você, Bernardo, está me irritando ao dar em cima da minha namorada na minha 
fuça!  
 - Pensei que já tivesse desistido dela. Namorada por mais quanto tempo?  
 - Não é da sua conta! 
 - Pensei que vocês já estivessem abdicados um do outro! Sendo assim eu fico 
com Nathalie, isto é, se ela quiser ser minha namorada. 
- Cuidado, Nathalie! Vai te engravidar sem que você perceba e desaparece da relação! 
Volta à Órion e te deixa de barriga estufada, sem pai para apresentar na escola e nem 
na sociedade que você frequenta.  
 - Dá maneira que faz sexo não seria possível se eu não quisesse. Eles controlam 
com facilidade pela mente o tempo da ejaculação conforme a nossa vontade.  
 - Sendo assim, dou essa estapafúrdia reunião como finalizada. Bernardo e 
Nathalie, eu estou convidando-os a se retirarem do meu consultório. Renata fica! 
 - Se o tratar agressivo, eu vou com ele para o seu quarto desvendar esse mistério 
sexual. Depois vamos todos embora! 
 - Pois que seja assim! Se for com ele, Renata, vocês dois podem ir embora da 
minha vida para sempre. Mas, Nathalie, fica! 
 - Ah!... Bem que desconfiei que estivesse de caso em segredo com essa víbora! 
Essa traíra me passava para trás há mais de dois anos de bico calado, mostrando ser 
minha amiga! Amiga uma ova!... Amiga da onça! 
 - É verdade!... Se for com Bernardo para a cama, passo a ser a titular do Rodrigo. 
Vá! 
 - Vamos mudar de assunto porque está caminhando para o lado agressivo, 
vingativo, do mal. - ponderou Bernardo. 
 - Qual era os seus afazeres em Órion? – Perguntou Renata, 
 - Se quiserem saber sobre a minha origem, o meu cadastro em Órion; informo-
lhes que sou figura ilustre na sociedade do meu planeta. Sou Ministro do Planejamento 
Social, cargo que me inclui no time de governança do planeta, junto com mais quatro, 
com mandato assegurado de cinco anos. Formamos uma ditadura planetária de quatro 
em quatro anos e ditamos todos os procedimentos legais e éticos a serem obedecidos. 
 - Meu pai vai ser nomeado Ministro de Planejamento e, conhecendo a sua fama 
que correu como raio pelo Hospício, pediu-me que lhe perguntasse como se faz essa 
administração em Órion. O que estão aplicando aqui não está dando certo e pondo em 
perigo o regime democrático. 
 - Acertei com Jesus recolocar a economia deste planeta no rumo certo, evitando 

o recrudescimento desse capitalismo desvirtuado, mal ajambrado, perverso, em via de 



Em busca da eternidade 

 

 

52 

 

passar veladamente para as mãos dos militares, caso o Congresso venha acolher o 

impeachment desse desastroso presidente.  

 - Mudou para pior!... Num rompante de autoridade, demitiu no ato todos os três 

Ministros das Forças Armadas para mostrar ao seu público que é ele quem detém o 

comando sobre o Poder Militar e de seus vassalos Ministros. É o todo poderoso que 

mantem, todos, conduzidos na coleira, enquanto os agracia com altos salários e cargos 

honoríficos de muito luxo, para não se revoltarem contra ele.  

 - Ao ver que perderia nessa queda de braço com os parlamentares eleitos pelo 

povo, teve que engolir a sua arrogância e nomeou os que foram escolhidos pelos 

próprios generais de quatro estrelas para manterem o Estado Maior Militar como força 

de Estado e, portanto, independente de seus poderes. Entrou para tosquiar e saiu 

tosquiado. 

 - Algumas décadas atrás, durante o governo de Getúlio Vargas, considerado na 

época o grande herói dos pobres, viveu-se numa economia real de mercado, quando os 

Bancos não podiam emprestar acima da lei da usura que limitava os empréstimos em 

12% ao ano e não permitiam o anatocismo, ou seja, aplicação de juros sobre juro. Com 

esses juros baixos a economia saiu da dependência financeira estrangeira em que se 

encontrava e cresceu devagar, mas com o pé bem fincado no chão. Getúlio foi 

considerado o grande herói dos trabalhadores, pois promoveu emprego com a devida 

segurança legal para todos.  

 - Em contrapartida, a partir do ano de 1960, passou a decrescer quando as taxas 

de juros foram liberadas pelo Ministro da Fazenda da época, pois, por esse feito, 

oficializou a criminosa agiotagem, a qual esses facínoras adquiriram para si pequenos 

Bancos, evitando, debaixo do guarda-chuva aberto pelo Banco Central, serem suas 

continuadas agiotagens doravante atingidas pelas leis penais.   

 - Em Órion, não existe Banco. Vim para cá reintroduzir novos procedimentos 

econômico-financeiros em favor do Brasil. 

 - Essa roubalheira endêmica, robusta, gastou muito mal o nosso dinheiro, 

desequilibrando todo o sistema social, econômico e financeiro. Atualmente, os 

quadrilheiros do Congresso, como sempre, viraram as costas para o interesse do povão 

que os elegeram, pois só olham para os respectivos umbigos. Seria preciso uns dois anos 

para recuperar a economia saudável de volta. Antigamente, os alunos faziam fila no 

pátio da escola e cantavam o hino nacional, estimulando o sentimento de patriotismo 

nos corações dos alunos, - disse, Rodrigo  

 - Isto não acontece mais hoje em dia. Acredito que se acresceu mais um tipo de 

distorção: o da incerteza quanto ao futuro tecnológico dos computadores, dos celulares 

e das redes sociais. Que a utilização deles e o surgimento da internet 5G, será daqui por 

diante um salto no escuro para todos nós. - Adicionou, Renata.    

 - Essa variável nova é de origem política e não econômica. Aí é que começou a 

desgraça dos brasileiros, pois alguns políticos, para financiar suas polpudas campanhas 

eleitorais, passaram a saquear insanamente as companhias estatais, os órgãos públicos, 

os hospitais, as escolas, os transportes coletivos, as rodovias, as grandes empreiteiras 
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sadias que construíram o Brasil, criando o famoso propinoduto, que canaliza essa 

dinheirama toda para a goela esfomeada de seus cofres particulares escondidos em 

paraísos fiscais; o sistema social-econômico do Brasil ficou na penúria, mantendo os 

pobres de cinto apertado que se revoltam contra essa situação sem força para revertê-

la! Felizmente, durante o início desse governo, as operações chamadas de Lava-Jato 

entraram em ação, movidas por pessoas dignas, patriotas, honestas, freando a 

corrupção que estava a decolar para a estratosfera; muitos medalhões quadrilheiros já 

estão pagando na cadeia pelas malversações do dinheiro público e, servindo como 

exemplo, amedrontam os outros. Infelizmente os nossos pais fazem parte desse lado 

podre da história econômica do Brasil. A sociedade culta, ativa, que é maioria, deveria 

se empenhar em mudar também essas erradas medidas econômicas, que estão em 

curso, impatrióticas, ao entregar os melhores ativos brasileiros ao capitalismo 

indesejável, sem pátria, que retiram os lucros obtidos no Brasil para seus próprios bolsos 

e que são carreados para os Bancos estrangeiros; que só olham para seus lucros, em vez 

de corrigir essas distorções orçamentárias apenas com a competência e inteligência das 

pessoas honestas, heróis, que olham pelo bem comum da nossa sociedade, 

pertencentes à prata da casa, como deveria estar acontecendo no gerenciamento da 

Petrobrás. Por outro lado, nossos pais, ilustres Senadores, seguiram a manada na trilha 

dos corruptos, mas deveriam ter nova chance de se redimir. – Desabafou Rodrigo  

 - Em Órion, para esses desvios que são raros, não há punições e sim tratamento 

de arrependimento e reintegração ao convívio social. Lá não existe cadeia porque não 

há crime e sim alguns deslizes que são perdoados mediante processo psicológico de 

arrependimento com reparação do dano. Tenho certeza, Rodrigo, que nossos pais vão 

se regenerar assustados com os corruptos que estão sendo presos! Eu trabalharia contra 

as denúncias dirigidas a eles, se os visse tomar vergonha na cara e passar para o lado do 

bem. Estaria optando pelo lado certo da minha própria justiça. Pai é pai! Portanto, para 

mim, valem mais! 

 - Você é a favor de que tudo termine em pizza? - Perguntou Renata ao Bernardo. 

 - Eu sou! Em Órion adotamos como mais certo a regeneração e não a 

criminalização. Por isto sou a favor da pizza, bem elaborada por todos os indivíduos do 

bem envolvidos nesse desvio de rota! 

 - É esse o caminho que recomendei também ao meu pai que me prometeu seguir 

essa conduta a risco. – Exclamou Rodrigo. 

 

Nathalie, levantando o seu copo para um brinde. 

 

 - Então, gente!... Viva a pizza! 

 - Viva a pizza!... Viva a pizza!... gritaram os outros. 

 - O erro fundamental de meu pai foi seguir a manada ao passar pela fácil ponte 

do enriquecimento ilícito e da impunidade. Muitos outros também estão arrependidos 

e não repetiriam esse mesmo erro. Voltariam a serem homens honestos condenando os 

seus próprios deslizes. Até devolveriam o que roubaram se pudessem ser perdoados. Só 
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precisariam de nova chance. Penso igual a Renata, ou seja, torço para que tudo termine 

em pizza e que todos, pobres e ricos, passem a comer dela. - Replicou Rodrigo. 

 - Esta tem sido a tônica da sapiência popular, caso contrário só existiria um 

perdedor, o povo! – manifestou-se Renata. 

 - Há outra inovação muito eficaz que aplicava em Órion. Nossa população oriense 

tem bom conhecimento em engenharia mecânica e está voltada para criar múltiplas 

máquinas robóticas que, em funcionamento, substituem a mão de obra empregada. 

Este procedimento está vertido em benefício dos próprios empregados de nossas 

empresas. Eu estou encarregado pelo Governo Oriense de equilibrar o mercado de 

oferta de mão de obra que foi substituída pelo trabalho operoso das máquinas, ao 

diminuir as horas de trabalho da população ativa e assim não deixar acontecer o 

desemprego que as máquinas operosas e escravas estão a causar. Que não descansam, 

não têm hora de parar, não têm custos sociais, não têm fome, não recebem salário, não 

fazem greve, portanto, de custo baixíssimo.  

 - Sem demitir trabalhadores? – Perguntou Renata. 

 - Nesta minha função, compenso esse ganho econômico, diminuindo o tempo de 

trabalho dos empregados em lugar de demitir trabalhadores, mas mantendo os salários 

intactos. Mantenho o meu foco voltado sempre no sentido de redução do tempo de 

trabalho e não desempregando, sobrando-lhes mais tempo para outras atividades, que 

poderiam ser até de mais trabalho, aumentando-lhes assim a própria renda pessoal com 

novos salários adicionais no tempo sobrante, ou, na outra ponta da opção, gastá-lo em 

turismo ou em lazer físico ou intelectual. Ficando a escolha subordinada ao próprio 

oriense. Eu deixei em Órion a classe trabalhadora com horário funcional de seis horas 

por dia e o mercado pedindo redução ainda maior. Reduzi também o trabalho 

aglomerado em escritórios centrais, acabando com a obrigatoriedade de chegarem 

todos no mesmo horário, substituindo as suas funções por cumprimento de tarefas, que 

muitos puderam trabalhar em home-office, usando a facilidade da videoconferência, 

desafogando assim a concentração das pessoas em escritórios e nos transportes 

coletivos. 

 - Vamos parar com essa aula chata de economia e resolver de vez os nossos 

próprios dilemas pessoais, razão por que estamos aqui, ou seja, quem ficará com quem! 

Você, Renata, está disposta a perdoar o Rodrigo por ter me tomado por amante? 

 - Quem sabe! Depende do andar da carruagem! Mas, confesso que estou doida 

para conhecer como é que se faz sexo com esse maluco oriano!... Porra, me diga! 

 - Prometi guardar segredo ao Bernardo.  

 - Como é, Bernardo? Vai continuar a fazer suspense? 

 - Só saberá se me acompanhar para o quarto, mesmo que Rodrigo permaneça 

aborrecido comigo. Os olhos de ódio de seu namorado já estão focados em mim. 

 - O ódio só traz sofrimento para quem o sente e não para aquele que o provoca. 

Este está se lixando para o sentimento do seu algoz, disse Renata. Eu estou pensando... 

 - ... Em porra nenhuma, num duplo sentido! Exclamou Rodrigo. 
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 - Só assim, experimentando, poderemos fazer a escolha certa, ou seja, quem fica 

com quem! Você, Nathalie, já deve tê-la feito, pois já conheceu o Rodrigo na intimidade 

e está, portanto, em condições de julgar.  

 - Já fiz a minha escolha que dependem ainda de certas confirmações, mas me 

dou o direito de não revelar. Vou aguardar o desfecho entre Renata e Rodrigo. 

 - Pelo visto, na sua decisão final, fiquei na reserva. Tanto de uma quanto da outra. 

Só entraria em campo depois desse acerto de contas entre Renata e Rodrigo. A que 

sobrar eu então teria uma pequena chance de conquistar. É isto Nathalie? Tornei-me 

sem querer num cornovírus assumido? 

 - Você é melhor de cama, mas não vende confiança. Sexo não é tudo na vida 

terrena da gente. Não é à toa que no Hospício te apelidaram de Sofista, o tapeador. É 

isto que me impede de me entregar por inteira a você, Bernardo! Você, por enquanto, 

é ainda para mim o Sofista tapeador! O cornovírus na verdade foi o Rodrigo quando 

fizemos sexo e não você. 

 - Melhor de cama do que eu? – perguntou Rodrigo. 

 - Diferente!... Bem diferente do que aqui é considerado normal! 

 - Meu Deus do céu! Exclamou Renata... Estou a imaginar coisas do arco da velha, 

que não quero acreditar, que até tenho vergonha de dizer!... Será possível Nathalie 

que... 

 - Experimente!... Caso contrário, deixo por conta de sua imaginação fértil e bem 

safada! 

 - Deixei de lhe dizer, Bernardo, que meu pai gostaria de lhe nomear como 

Secretário Geral do Ministério da Fazenda; é o cargo hierárquico mais alto, com 

excelente salário. 

 - Fico honrado pelo oferecimento de emprego dessa vez a minha altura. Mas diga 

a seu pai que posso ajudar, mas não posso aceitar. Transfira a ele essa pasta onde estão 

escritas todas as modificações que fiz em Órion, as quais sugiro que ponha em prática o 

que deu certo em meu planeta. 

 - Por que não aceita a oferta? – Exclamou Nathalie. 

 - Não preciso porque meu pai adotivo é rico e me sustenta.  

 - Se aceitar o emprego eu passo a lhe preferir em lugar do Rodrigo. Aceite! 

 - Mesmo que esse trabalho me fascine, minha resposta é não. Sinto muito por 

nós, Nathalie. Se fizesse isto, eu mesmo retornaria por conta própria ao Hospício. 

Encontrei lá um bom reduto para se viver bem na Terra. Todos falam sem medo as 

próprias verdades. Há alegria inconteste na recreação entre eles! 

 - Eu quero casar contigo, ter filhos, essas coisas todas que a mulher terrena 

espera do casamento. Mas, não quero te sustentar, sabendo que é brilhante advogado 

e que tem capacidade para trabalhar. Você não quer o mesmo que eu? 

 - O dinheiro para o nosso sustento não seria empecilho. Na verdade, não sou 

desse planeta, apesar de muitos pensarem ao contrário. Estou aqui de visita. Em Órion 

os nossos costumes são bem diferentes. Não consigo me comportar da mesma forma 

aqui na Terra, mesmo sabendo que passei a ter os mesmos instintos e desejos igual a 
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qualquer outro terráqueo, onde o sexo, a busca pelo orgasmo, é um impulso 

incontrolável e preponderante, que nada tem a ver com o amor. Matam-se por causa 

dele.  

 - Então a solução para você é voltar para Órion. Você não tem lugar aqui na Terra 

a não ser no Hospício. Sendo assim, pare de mexer com a mente da gente como se 

estivéssemos vivendo em Órion! A sua presença aqui nos faz mal. Sua diferente forma 

de pensar perturba os nossos cérebros, mudam as nossas expectativas de vidas a cada 

instante. – disse, Nathalie. 

 - Você está certa! Eu é que estou errado em estar aqui a cumprir essa missão a 

mais que Jesus me pediu. Há outros orianos vivendo na Terra para ocupar o meu lugar. 

Por outro lado, como terráqueo, eu te amo Nathalie e não quero perder esse amor que 

surgiu da convivência entre nós. Como terráqueo, tenho ciúmes e quero também a 

exclusividade do teu amor. Quer partir comigo para Órion? 

 - Não quero morrer!... Esqueça Órion e fique aqui. Nestas condições eu caso 

agora mesmo contigo! 

 

Bernardo começa a sentir algo diferente acontecendo em seu corpo. Um torpor invade 

o seu ser. Cambaleia e cai. Em seguida, com a mão no coração, começa a balbuciar com 

dificuldade algumas palavras. Nathalie, assustada, se abaixa e o põe no colo. Bernardo 

levanta os olhos para ela e diz.  

   

 - Eu te amo, Nathalie! Mas o Túnel do Tempo abriu-me o portal para que retorne 

à Órion; mas, sem você, porque não chegou a sua hora de largar a sua vida terrena... A 

Eternidade me chama para reocupar o meu cargo em Órion. É possível que o pai do 

Rodrigo vá se regenerar e seguir meus conselhos e concertar a economia do Brasil, 

tornando-se no herói que vocês precisam, dando exemplo aos habitantes da Terra e, 

dessa maneira, vai fazer uma bela pizza para entrar na história. Tchau, meus amigos! 

Iremos ainda nos reencontrar em outro planeta. Até lá, meu amor!... Cuide bem do 

nosso pimpolho que quis ter comigo! 

 

Fechou os olhos e morreu abraçado a Nathalie que soluçava em prantos. 

 

 - Rodrigo, depois de examiná-lo como médico, disse. Esse extraterrestre maluco 

teve um enfarto fulminante e acabou com sua vida na Terra. Morreu. Do quê, não sei e 

nem quero saber. Passei a acreditar na versão dele e que, por sua vontade, voltou 

mesmo para Órion. Era de fato um extraterrestre que não conseguiu se adaptar ao nosso 

planeta, mas, ganhou-me fácil no xadrez, e se apaixonou de verdade pela Nathalie. Deu 

sorte de vir parar no Hospício aonde se deu bem pela convivência fácil com outros 

loucos. 

 - Temos que avisar a família, exclamou Nathalie. 
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 - A clínica se encarregará disso. Só não sei o que escrevo no meu relatório. Vou 

botar a verdade, ou seja, que veio de Órion e morreu dizendo que estava voltando para 

seu planeta. Tratava-se de um louco que, na verdade, pode ser que nunca saiu da Terra. 

 - Pois eu acho que esse extraterrestre era verdadeiro e caiu aqui vindo de Órion, 

tomando por empréstimo o corpo do Bernardo, que, neste instante, o devolve aos seus 

pais para o sepultamento. Esse oriense veio à Terra para fazer história. – Disse Renata. 

 - O medo da morte me impediu de partir com ele. - Exclamou Nathalie. 

 - Agora é tarde!... Ele já se foi!... Falta agora, Renata, você fazer sua opção entre 

Rio e São Paulo.  

 

Renata, retirando o celular do ouvido. 

 

 - Sinto muito por você Rodrigo, mas volto para São Paulo. O meu colega francês 

da Clínica, com medo de me perder para você, pediu-me agora mesmo em casamento e 

aceitei. O nosso amor morreu. Você me perdeu para ele. Fique com Nathalie. 

 - Também não o quero mais. Apaixonei-me por esse oriano e quando 

terminamos de fazer sexo ele me disse que a meu pedido deixou uma sementinha 

dentro de mim como seu legado, carregando nele os seus genes orianos, que o tornará 

numa pessoa de inteligência superdotada. Quero ser mãe desse rebento. 

 - Como será registrado? – perguntou Renata. 

 - Como filho legítimo do Bernardo, o que nasceu na Terra, por conta de uma 

pecaminosa aventura amorosa minha com o Bernardo, o que veio de Órion. – Proclamou 

Nathalie. 

 - Alguém sabe como se chamava esse oriano? - Perguntou Rodrigo. 

 - Ele próprio se chamou de Bernardo, o que veio de Órion! - Disse Nathalie. 
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