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Introdução: 

Lembra-se, leitor, de quando comentei sobre as consequências de todos os nossos atos? Pois é! Este volume 
é a maior prova disso tudo! “A Cultura 2013 - O Criador” é um livro ainda mais inusitado do que todo o restante da 
coleção! Algumas vezes achamos que as coisas são coincidências, mas parece haver um plano da vida onde a malha 
dos acontecimentos está tão entrelaçada que aparentemente descarta o acaso como algo inesperado! (como dissera o 
filósofo: “o acaso é o disfarce da nossa ignorância”). A vida prega peças curiosas e para muitos, aquilo que disseram 
que nunca aconteceria, de um momento para outro em nossas vidas passa a acontecer. É o popular: “pagamos pela 
nossa língua”! Portanto tome muito cuidado com suas afirmativas! Não desdenhe ou duvide de que certas coisas 
podem acontecer. Porque elas irão acontecer, mais cedo ou mais tarde! Deus não está envolvido nesses acasos! 
Parece-me que isso vem de ainda mais longe! De algo tão inesperado quanto o próprio conceito de Deus! É disso que 
trata este novo volume! Você irá se surpreender ainda mais com toda esta obra! 

Ao escrever este livro coloquei novamente em dúvida o tema que sempre abordei de forma brincalhona 
durante toda a coleção: ficção ou realidade! Mas desta vez o que tenho para lhes contar é assustadoramente real! 
Aconteceu comigo e nem sei como consegui sobreviver! Na verdade eu sei..., mas prefiro que leiam tudo para que 
também possam acreditar nisso! Se eu contar o final agora acharão que sou mentiroso! Prepare-se para a mais 
eletrizante aventura de “A Cultura”!  

Não há lugar no mundo onde alguém possa esconder-se, quando todos querem te achar! Nem mesmo uma 
agulha é pequena o suficiente para o palheiro onde se perdeu! É melhor que vocês mesmos leiam e tirem suas 
conclusões finais sobre toda esta história, que acaba aqui, porque depois deste volume, dificilmente eu poderei 
continuar escrevendo sobre este assunto! Prepare sua alma! Atente sua mente! A montanha russa está chegando ao 
final! Acomode-se em sua melhor poltrona... porque o final... começa... agora...! 

 

Diário do Criador 

Capítulo único 

Depois de escrever o quinto volume eu passei a viver cercado pela imprensa e continuamente criticado pela igreja 
católica em todo o mundo. Os religiosos mais radicais também ameaçam a minha vida continuamente. Não posso fazer muito a 
respeito, afinal, só o fato de me criticarem e me perseguirem apenas confirma o que sempre venho dizendo: a humanidade ainda 
não se separou de seu passado ignorante! A editora que publicou minha coleção resolveu me proteger e colocou seguranças para 
me acompanharem nas cidades e livrarias onde tenho as noites de autógrafos. 

As vendas dos quatro primeiros volumes explodiram em todo o mundo. Mais de cinquenta países os publicaram em 
diversas línguas toda a coleção “A Cultura - uma experiência divina”. Hollywood percebera o tamanho do sucesso alcançado 
pela venda dos livros polêmicos e após o lançamento do quinto volume resolveram iniciar as gravações da odisséia. Combinaram 
comigo que seria então uma trilogia, onde o primeiro e o segundo volumes estariam juntos no primeiro filme! O terceiro e quarto 
volumes seriam o segundo filme. E o quinto volume, por ser o maior da coleção, seria a base única para o último filme de tal 
trilogia! 

Depois de dois meses do lançamento do quinto volume eu ainda estava participando de noites de autógrafos por todo o 
país. A editora, pagando tudo de que eu necessitava, requisitou esta enorme turnê pelo Brasil e no segundo semestre seria 
também por vários países do mundo! Meu ano já estava completamente lotado. Restava-me apenas escrever durante as poucas 
horas do dia, dentro de aviões, hotéis e translados de táxi de uma livraria para a outra, em todas as noites! Algo realmente 
estafante! Prazeroso na maioria das vezes, mas a musculatura de minhas bochechas dói ao final de cada dia, devido a tantos 
sorrisos que eu disponibilizava para o carinho de meus leitores! Programas de televisão e de internet continuamente contatavam 
a editora para entrevistas e pequenos documentários sobre mim e sobre as ideias que lancei na coleção! Eu vivia gravando de 
manhã para estes meios de comunicação e mais tarde em noites de autógrafos. Estava quase fazendo um carimbo para não 
precisar mais escrever tanto! 

Neste ano me convidaram para fazer parte da academia brasileira de letras, mas eu recusei! Não foi para isso que resolvi 
começar a escrever! Não estou atrás de títulos! Escrevo porque gosto, não para ganhar prêmios! Eu nunca desejei ficar famoso! 
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Sou uma pessoa que gosta de ficar em casa e curtir o silêncio e a tranquilidade para que minha mente viaje pelas ideias que 
desenvolvo. Mas a editora não aceitou que eu ficasse incógnito! Claro que estou rico hoje! Mas a fama é algo que eu nunca 
desejei!  

De qualquer modo o dinheiro possibilitou que eu finalizasse um veículo que além de ser carro também era barco, 
hovercraft (hovercraft é um veículo que flutua sobre um colchão de ar) e avião! Pois é, leitor! Achou eu era parcialmente louco 
por escrever A Cultura? Percebeu agora que sou louco em outras áreas também? E percebeu que faço funcionar algumas de 
minhas ideias criativas? É com este veículo que viajo para cada uma das livrarias para onde tenho que ir. Claro que o roteiro para 
visita a cada uma das cidades foi bem planejado. Mas em alguns casos eu teria que andar tanto de carro que não compensava! 
Neste momento é que a editora bancava os aviões fretados e os táxis! 

Numa destas noites de autógrafos aconteceu algo que eu nem imaginaria ser possível! Nem mesmo em um de meus 
livros de ficção! O que lhes vou relatar depois desse dia abalou a minha fé! E acreditem ou não eu nem tenho religião! Sou ateu 
convicto! Comecei a duvidar que estou escrevendo livros de ficção, porque tudo passou a ser real de mais para mim! Preparem-
se, porque a série “A Cultura” terminou, mas não a história! E desta vez fui diretamente envolvido nela! 

 

1°. de abril de 2013 
Sim, hoje é o dia nacional da mentira! Mas... o que irei contar a partir de agora... é a mais pura e assustadora verdade! 

19:00. Eu, Alexandre estou saindo do hotel onde me encontro e me dirijo até meu carro, cuja porta gaivota se abre 
automaticamente quando me aproximo. O banco giratório está posicionado para que eu me sente de costas. Ao fazer isso ele gira 
automaticamente noventa graus de volta para a posição de dirigir. A porta se fecha sozinha! O volante, antes recolhido para o 
interior do painel dianteiro, agora se reposiciona para que eu possa dirigi-lo. 

Ao sair do hotel noto um veículo preto com vidros muito escuros estacionado à frente. Como venho sendo ameaçado 
ultimamente comecei a prestar mais atenção aos diversos detalhes que me cercam! Desde objetos estranhos, pessoas agindo de 
forma preocupada e veículos que não deveriam estar por ali! 

Quando saí notei que aquele veículo também começou a andar na mesma direção que eu. Como eu me encaminho para 
a principal via da cidade seria natural que ele também fizesse o mesmo. Enfim, lá estava eu dirigindo meu veículo exclusivo para 
mais uma noite de autógrafos. Estou agora em Uberlândia, Minas Gerais! Sem o famigerado GPS eu não teria a menor chance de 
chegar a todos os locais que sempre tenho que ir. Por isso, carrego sempre dois comigo! Precaução! Vocês entendem, não é?  

A livraria, da rede da editora que publicou a coleção que escrevi, me aguardava apenas dentro de uma hora. Mas eu sou 
“chato”! Gosto de chegar antes aos meus compromissos! Infelizmente eles não conseguiram um hotel próximo. Por algum 
motivo, que me foge a memória neste momento, os hotéis estavam lotados naquela semana. 

Enquanto eu andava calmamente pela estrada principal da região percebi, na tela de cristal líquido de meu veículo, que 
aquele tal carro negro continuava a me acompanhar, desde que saí do hotel onde estava hospedado. Isso é algo que fico 
“cabreiro”! Apenas para tirar minhas dúvidas entrei em uma rua à direita para sair propositalmente de meu caminho. Notei pelo 
meu telerretrovisor que o tal veículo não continuou me seguindo! Fiz o retorno novamente e voltei para meu destino: a tal 
livraria e mais uma noite de autógrafos. Não vi mais o sinistro carro!  

A editora pediu para eu acionar o novo sistema que me disponibilizaram onde uma microwebcam (câmera de vídeo via 
internet), instalada de forma imperceptível numa das hastes de meus óculos, envia ao meu carro todas as imagens para onde 
olho, incluindo os bate-papos também! O módulo instalado no veículo se encarrega de gravar todas as imagens e também 
transmiti-las ao vivo para o site da editora, que mostra sempre as atividades de seus principais escritores. Muitos fãs 
acompanham seus escritores prediletos em momentos específicos como jantares especiais, entregas de prêmios, entrevistas na 
TV, rádio ou pela própria internet. Um verdadeiro reality show. Eu tenho que ligar antes de chegar ao evento para que todos 
vejam onde estou naquele momento. 

Ao chegar lá havia uma vaga especial e com seguranças armados no local para proteger a mim e ao meu carro. O local 
onde estaciono fica, sempre que possível, numa das saídas nos fundos da livraria. Uma precaução requisitada pela própria 
editora. Eu me sentia como alguém que poderia ser morto ou sequestrado a qualquer momento! Esta é a parte ruim de ser 
famoso! E era exatamente isso que eu não desejava para mim! Enfim, cheguei. 
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Meu carro foi produzido para ser impossível que outra pessoa possa dirigi-lo! O volante tem reconhecimento de 
digitais! Um pequeno dispositivo posicionado no lugar do retrovisor interno utiliza-se de um recurso chamado biometria, que 
reconhece a minha íris e meu rosto para liberar o funcionamento do motor! O acento do motorista possui uma balança de 
precisão, que controla uma faixa variável de meu peso provável para o assento. Depois que eu almoço, por exemplo, meu peso 
total muda e o computador leva isso em consideração acrescentando 500 gramas ao valor registrado. Portanto, nenhum 
manobrista poderia ter acesso ao veículo. Assim sou sempre eu quem estaciona meu carro! 

− Olá, senhor Alexandre! 

− Olá! Está tudo bem? (respondo eu). 

− Sim, senhor! Não aconteceu nada de estranho por aqui! 

− Vocês viram um carro preto de vidros escuros chegando aqui? (questiono eu). 

− Sim! Ele estacionou próximo da entrada principal da livraria! Quer que chequemos de quem se trata? 

− Não saiu ninguém de dentro dele? 

− Não, senhor! 

− Então chequem, mas com cuidado! Pode ser perigoso! E... me façam um favor... 

− Pois não, senhor! 

− Não me chamem de senhor! Sinto-me meio velho com isso! 

− Mas o senhor é o criador, o escritor mais famoso do momento! Temos que chamá-lo de senhor, senhor! 

− Você acaba de me chamar de senhor três vezes na mesma frase!!!! 

− Desculpe-me, senhor! 

− Tudo bem! (declaro eu afastando-me dali para o interior da livraria). 

Logo que entrei no recinto algumas pessoas da imprensa local já estavam na entrada principal me aguardando. 
Normalmente eles chegam na hora porque as personalidades costumam atrasar! Mas eu já estava, pois tinha entrado pelos fundos 
e o combinado é que a imprensa não entraria na livraria. Eu me encontrei com o dono da franquia local! 

− Olá, senhor Alexandre! É um prazer tê-lo aqui em nossa empresa! Eu estava ansioso por conhecê-lo! 

− Tudo bem com você? Não precisa me chamar de senhor eu me sinto íntimo de todo mundo atualmente! Em todo lugar 
que vou todos já me conhecem! 

Ambos rimos desse fato e ele me convida para conhecer o local: 

− Certo, Alexandre! Venha comigo, quero lhe mostrar nossa megaloja! Temos quase mil metros quadrados só de livros. 

− Caramba! E como estão as vendas em geral de sua loja? 

− Ótimas! Temos clientes de várias cidades próximas que vêm até aqui apenas para comprar novos livros conosco! 

− Legal! Vocês têm concorrentes na região? 

− Temos! Mas são pequenas livrarias que vendem outras linhas editoriais! Não existe uma concorrência direta entre 
nós! 

− Certo! Ali é um café? 

− Sim! Vamos até lá! Temos aqui um café aonde muitos vêm para ler e para um happy hour nos finais dos dias! 
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Lá fora um segurança negro foi até o carro preto para falar com o motorista. Quando ele se aproximou do veículo este 
acelerou e partiu lentamente dali. Ele foi embora. 

− É o Mário, o guarda-costas! Pode checar a chapa de um carro pra mim, por favor? (fala o segurança no rádio Nextel 
com outro colega na polícia)... Sim, ZYK 2059 - Ford Apocalipse! É... isso..., o modelo recém-lançado! Tá! Eu aguardo...! 
Certo...! Alugado, né...? Tá...! Ficarei de olho...! Obrigado pela força, parceiro...! O quê...? Minha conta corrente...? Quanto...? 
Puxa! É muito dinheiro...! Tá...! Eu aceito...! Deixa comigo...! Fique tranquilo! 

No interior da livraria estou sendo apresentado a todo o local pelo próprio dono da franquia! 

− Muito bonito aqui! Adorei a organização e o acabamento do local! Parabéns! (comento eu). 

Um dos clientes me reconhece e aproxima-se sorrindo: 

− Olá, senhor Alexandre! Tudo bem? Que prazer encontrá-lo antes da hora marcada, senhor! 

− Olá, senhor...! 

− Pedro! Meu nome é Pedro! Eu acabo de comprar o quinto volume da Cultura! Comecei a lê-lo aqui mesmo! Estou 
impressionado com sua visão de como o passado da humanidade pode ter evoluído! 

− Pois é, Pedro! Quando eu escrevo as letras simplesmente vão aparecendo abaixo de meus dedos conforme eu teclo no 
computador! 

− O senhor não planeja como a história acontecerá? 

− Eu planejo sim! Sou um excelente planejador! Gosto de me preparar para tudo que faço na vida! Mas quando escrevo 
me surpreendo porque nada sai como eu esperava! Eu me pego escrevendo algo que nem imaginava que iria acontecer. A 
história se desenrola para mim de forma tão surpreendente quanto para você quando a lê! 

− É mesmo? O senhor incorpora alguém quando escreve? 

− Rssss! Não sei lhe dizer nada sobre isso! Se incorporo alguém... esta... “entidade”... não me deixa saber que existe, 
porque eu não a percebo! Mas confesso que até eu acho incrível como tudo vai acontecendo! 

− Fiquei arrepiado ao saber disso, senhor! Sua obra me passa a nítida impressão de que também não sabe o que irá 
acontecer! Tudo parece ser tão real e sempre me faz pensar na vida e como será que terminará a história...  

− Eu também sinto isso, meu amigo! 

− O senhor pode autografar meu livro agora? 

− Claro! É para isso que estou aqui, não é? 

− Rssss! 

Depois que autografei o livro vendido eu me afastei dali e o cliente da loja acompanha-me sorrindo com os olhos! Mas 
eu estou ligado a tudo o que acontece, e com o canto do olho, enquanto converso com o dono do local, percebo que Pedro 
continua acompanhando meus movimentos! Depois das ameaças que venho sofrendo, desconfio de todos e a atitude dele não me 
passou despercebida! Fiquei alerta a partir daquele momento! Mas o cidadão desapareceu! Não o vi mais! Isso me incomodou, 
porque normalmente após todos os autógrafos as pessoas ficam para a minha palestra de quarenta minutos no final! Continuei 
procurando visualizar o tal Pedro, mas ele não apareceu mais! A noite continuava acontecendo e agora há uma fila de pessoas 
que desejam autógrafos. Me esqueci de tudo e me concentrei no que as pessoas falavam comigo. Mas uma das pessoas da fila 
começou a me interrogar antes mesmo da vez dela e enquanto eu assinava meu nome no livro de outro cliente: 

− Alexandre! Gostaria de saber como sabe sobre tudo o que aconteceu no passado da humanidade? 

− Eu? Não sei de nada, meu amigo! Isto é apenas uma história de ficção! 
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− Não! Não é! O que escreveu demonstra que sabe de coisas que ninguém sabe! Os Neandertais, Jesus, A verdadeira 
história do universo, dos deuses...! Como sabe que houve alteração na história porque Deus voltou no tempo? Quem é você, 
afinal? 

Eu olhei calma e diretamente para ele e retornei logo a seguir meu olhar para o livro que ainda estava autografando para 
outra pessoa, finalizei o que fazia, cumprimentei a pessoa e respondi às indagações dele: 

− Você estava lá em cada um dos momentos que descrevo nestes livros? 

− Não! 

− Pois é...! Eu também não...! Portanto, o que escrevo está ligado diretamente à mais pura e óbvia... ficção! 

− Eu sei que o que escreveu é a verdade! Meu Pai me contou tudo sobre isso! 

− Se seu pai estava lá... então ele só pode ser o próprio Deus! Porque mais ninguém poderia saber a verdade sobre o que 
escrevi! 

− Sim! Meu Pai é Deus e me contou tudo! E eu sou Iblis! Portanto, vou lhe perguntar pela última vez: Como sabe de 
toda a verdade? De meu nome? Da história completa? Você também é meu irmão? Meu Pai lhe contou isso também? 

Eu estava em pé, autografando livros sobre um púlpito, colocado ali especialmente para isso, o que possibilitou que eu 
ficasse na mesma altura visual dos clientes da livraria! Diante do comentado pelo rapaz eu me sinto incomodado e olho 
diretamente nos olhos dele. Percebo ao fundo que dois seguranças se aproximam de nós para impedir uma possível agressão do 
rapaz contra mim. Eu aproveito o ensejo para continuar a conversa com o estranho homem: 

− Olhe, meu amigo! Não sei se você é realmente quem diz ser ou pensa que pode ser... o que eu escrevi foi baseado 
apenas em uma nova forma de enxergar o universo e não existe nada de verdadeiro no que eu... 

− Espera que eu acredite que você escreveu tudo isso baseado numa ideia? Acha que sou idiota? Você escreveu sobre 
mim e sabe sobre meus poderes! Por que ousa me desafiar? 

Os dois seguranças se aproximam do cidadão, um de cada lado, e o convidam a sair: 

− Senhor, por favor, estamos pedindo que saia desta livraria... 

O tal Iblis cruza os braços diante de seu próprio peito e abre as palmas das mãos na direção de cada um dos dois 
seguranças. Um pequeno raio sai de suas mãos, derrubando os dois enormes guarda-costas! As pessoas ao redor gritam! 
Algumas começam a correr! Outras se afastam lentamente e de forma atônita para o que presenciaram! A imprensa invade o 
local diante dos gritos das pessoas! Eu mesmo não estou acreditando no que estou vendo! Só posso imaginar duas 
possibilidades: ou eu escrevi sobre a verdade ou nunca fui alguém de verdade! Talvez eu seja apenas mais uma personagem de 
meus próprios livros! Mas isso seria loucura! O tal Iblis aponta agora uma de suas mãos na minha direção e comenta: 

− Pela última vez! Quem é você? Como pode saber sobre toda a verdade? De onde você vem? 

Sem opções e perto de perder a vida diante de alguém nitidamente com problemas mentais, seja ele humano ou o 
próprio Iblis, tive que usar de minha alta capacidade em solucionar problemas complicados e também porque sou especialista na 
Cultura, já que fui eu quem escreveu tal obra! Tinha agora que fazer o possível para intimidar aquele maluco. Só encontrei 
naquele momento uma única opção viável: 

− Muito bem! Então você é realmente o Iblis de meu quinto volume! Até que enfim eu o encontrei!  

Ao dizer isso com autoridade e segurança tornei o momento inesperado também para ele! O tal Iblis abaixa a mão e 
continua o questionamento: 

− Quem é você, afinal? 

− Eu sou um dos deuses do Firmamento! Um daqueles que criou o universo! Um que retornou para levá-lo daqui! 
Tenho que aprisioná-lo em outra dimensão! Sua conduta já ultrapassou todos os limites do tolerável! Vim aniquilar sua 
imortalidade e decretar sua prisão até o fim de seus dias! 
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Ele me analisa em busca da verdade, mas só toma alguma atitude quando ergo lentamente meu braço na direção do 
pescoço dele. O tal Iblis desaparece dali, diante de meus olhos e de todos no local! O espanto é geral! Inclusive o meu! Por que 
não acreditei em nenhum momento que ele falava a verdade! Agora já estou em dúvida também sobre isso! Eu me apresso na 
tentativa de ajudar os dois seguranças caídos. Outros dois aparecem ali para auxiliá-los. Eles começam uma massagem cardíaca 
em ambos, enquanto o quinto segurança, negro, entra correndo na sala: 

− Senhor Alexandre! Vamos sair daqui agora! Sua vida está correndo grave perigo! Vamos! Vamos! 

Eu ainda olho ao redor em busca do tal Pedro, que me pedira autógrafo mais cedo, mas não o vi! Percebo o rosto 
assustado das outras pessoas no local e digo a todos: 

− Calma, pessoal! Esta confusão está acontecendo por minha causa! Estou saindo daqui e vocês poderão ficar 
tranquilos! Nada mais acontecerá de errado! 

O segurança me pega pelo braço e me puxa com força para a saída de emergência da livraria! Quando chegamos perto 
da porta de saída ele me impede de sair! Com a arma em punho abre lentamente a porta dos fundos e observa com cuidado todo 
o local. Por uma pequena fresta pude perceber que meu carro estava parado ali perto. Avisei meu segurança que eu acionaria o 
veículo à distância para nos auxiliar! Pelo controle remoto em meu bolso liguei a câmera de teto do veículo. Em meu celular e 
via internet eu pude observar as imagens da câmera que mostra tudo ao redor! Como era noite e a câmera era uma night vision, 
ou seja, visão noturna, pude observar que não havia ninguém no local. Mostrei isso a ele! Apenas um carro estava parado mais 
longe e foi possível perceber que o motor estava ainda quente. Portanto tinha estacionado há pouco tempo! Também percebi que 
havia alguém sentado lá dentro! O calor do corpo dele aparecia nitidamente em meu celular! Ele estava esperando alguma coisa! 
Mostrei o detalhe que descobri ao meu segurança. Ele entendeu a situação e disse que me daria cobertura se alguém atirasse. 
Então com o mesmo controle remoto liguei o veículo que começou a manobrar sozinho para parar perto de onde estávamos. As 
portas gaivota se abriram e corremos para a segurança do interior blindado! Os bancos, posicionados a noventa graus, viram-se 
rapidamente para a posição normal depois que nos sentamos. Colocamos rapidamente os cintos de segurança e eu acelerei o 
veículo rapidamente para sairmos dali! 

− Puxa, senhor Alexandre! O que houve lá dentro, afinal? 

− Boa pergunta, meu amigo! Também não entendi! Parece que uma personagem de meu livro ganhou vida! 

− O quê? O senhor está bem? 

− Acho que estou! Mas depois de hoje não sei se continuarei! Como estão seus colegas lá na livraria? 

− Eles ligarão assim que possível, senhor. Acho melhor não retornarmos para o hotel onde está hospedado, concorda? 

− Sim! Acho prudente localizar outro local para passar esta noite! Talvez até em outra cidade! O que acha? 

− Se não estivermos sendo seguidos... Tudo bem! 

− Tem razão novamente! Precisamos ter certeza disso! Use as câmeras retrovisoras do veículo para observar os outros 
carros que andam próximos a nós! Eu também darei voltas em um ou outro quarteirão se desconfiar que estamos sendo seguidos 
por alguém! 

− Tudo bem, senhor! Vamos fazer isso!  

− Vou aproveitar e tentar descobrir algum hotel com quartos vagos para esta noite. 

O GPS informa diversos locais disponíveis na região. Via celular eu ligo para cada um deles de uma cidade próxima. 

− Vocês têm dois quartos próximos um do outro e vagos para esta noite...? Certo...! Diga-me o endereço, por favor...! 
Ok...! Já digitei em meu GPS... Estamos indo para aí agora...! Sim, janta para um e lanche para o outro...! Tá...! Isso! Café da 
manhã também...! Sim! Bem cedo amanhã...! Perfeito! Obrigado...! Cartão de crédito...! Isso...! Beleza! Já, já estaremos 
chegando! Obrigado! Consegui dois quartos disponíveis, meu amigo. Vamos para lá agora! 

− Senhor! Posso lhe fazer uma pergunta? 

− Claro! Faça! 
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− Sobre o que falam seus livros? 

− Eles não falam! São apenas textos! 

Nós dois nos entreolhamos e sorrimos para a brincadeira que eu fiz! A seguir faço um breve resumo: 

− Eu uso a religião católica e o conceito de Jesus e Deus para mostrar às pessoas que se pode olhar de forma diferente 
para tudo no mundo! Eu apresento as diversas faces das pessoas, tanto o lado bom quanto o lado cruel! Mas ao fazer isso eu abro 
algumas feridas da sociedade e da história humana! Mas algumas dessas coisas as pessoas não estão prontas para ouvir! Falo dos 
radicais religiosos, daqueles católicos fervorosos e dos que são excessivamente religiosos e tementes a Deus! E aí começa a sua 
história! 

− A minha, senhor? 

− Sim! Quando você foi contratado pela Editora para ser meu guarda-costas! 

− Entendo! Já sei que fui contratado para protegê-lo de alguns radicais religiosos, talvez homens-bomba, atiradores e 
assassinos contratados! Mas o que ouvi pelo rádio me diz que provavelmente lidarei com algo muito diferente! 

− O que ouviu pelo rádio, afinal? 

− Ouvi quando os dois colegas foram abatidos por aquele que o abordou! Os rádios ficaram ligados e o ouvi dizendo ser 
Deus! Ouvi o susto das pessoas quando o tal sujeito desapareceu! O que está acontecendo afinal? Quem é o senhor? E quem é 
aquela pessoa que o ameaçou? 

− Temos muito que conversar, meu amigo! Eu realmente não sei o que está acontecendo! Eu sou apenas uma pessoa 
muito criativa! Nada mais do que isso! Aquele sujeito que me abordou na livraria soltou raios pela palma das mãos o que 
derrubou seus colegas! Em meu livro uma das personagens fez o mesmo! E ele disse ser a tal personagem! 

− Existem recursos tecnológicos que podem fazer o que ele fez! 

− Eu sei disso! Por isso eu fingi ser aquele a quem ele mais temeria: o próprio Deus! 

− Entendo! O senhor me pareceu estar bem convicto de quem dizia ser! Acha que ele voltará! 

− Se for um louco, voltará com certeza e ainda mais violento! Mas se for o tal personagem mesmo..., então você não 
terá nenhuma chance em tentar me proteger! 

− Com todo respeito, mas eu não acredito que estamos vivendo uma ficção científica, senhor! 

− Eu também não! Mas vamos manter a mente aberta para qualquer eventualidade! Afinal de contas ele desapareceu 
diante de meus olhos e de todos os outros presentes! 

− Se essa loucura for verdade, senhor! Como teve acesso a tais informações? Como pôde escrever sobre alguém que 
não conhecia e nem sabia ser real? 

− Essa é a pergunta do dia, meu amigo! Dou um doce para quem souber responder isso! 

− Não tem a menor ideia como isso pode ser possível? 

− Tudo é tão inusitado para mim quanto para todo mundo! Chega a ser inconcebível algo tão estranho! 

− É difícil acreditar que alguém escreveria sobre pessoas que nunca viu e nem ouviu falar antes! 

O telefone do segurança cai da mão dele, que se abaixa para procurá-lo sob o banco, mas eu vi que ele caíra perto dos 
pés e não sob o banco! Estranhei o fato de ele estar vendo o celular ali e colocar uma das mãos sob o banco! Fui forçado a 
esquecer o assunto porque é o meu telefone quem toca neste momento! Aliás, eu também não desliguei o sistema de webcam de 
meus óculos! Portanto, quem quer que esteja vendo o site da editora neste momento, está participando de tudo o que está 
acontecendo comigo agora. Inclusive quando meu celular toca o áudio dele também passa a ser disponibilizado junto com a 
imagem da webcam e portanto todos podem participar de minha vida enquanto o sistema estiver ligado. 
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− Pois não? (atendo eu o telefone). 

− Alexaaaandre...! Alexaaaandre...! 

− Quem está falando? (indago eu). 

− Você acha que pode fugir de seus compromissos assim? 

− Quem está falando? 

− Eu fui hoje especialmente para te ver na livraria e disseram que não estava lá! Que falta de respeito com seus 
leitores! 

− Desculpe-me..., mas... eu o conheço? 

− Iria me conhecer se estivesse onde deveria estar! 

− Sinto muito! Houve um imprevisto e tive que ir embora! Mas poderá me ver pessoalmente amanhã em outra livraria! 

− Sim! Já me informaram sobre isso! Estarei lá sem falta! Pode apostar! 

− Que bom! Estou ansioso por conhecer todos os meus ávidos leitores! Você pelo jeito já leu os quatro volumes 
anteriores, não é? 

− Sim! Fiquei impressionado com a sua audácia em escrever sobre o que não conhece: a religião, Jesus e Deus! 

− Pois é! Esta a vantagem em ser alguém criativo, de mente aberta e ateu, o que me possibilita ser alheio ao mundo 
religioso! 

− Acho que em certas coisas não devemos mexer! Não há necessidade de se criar um tumulto tão grande apenas por 
dinheiro! 

− Acha que escrevo por dinheiro? 

− É o que todos os ateus e judeus fazem, não é? É tudo sempre por dinheiro! 

− Então você precisa ler novamente tudo o que eu escrevi! Não se trata de dinheiro ou invenção pura e simples! A obra 
fala do conceito de ser humano e mostra que podemos enxergar a vida e todas as coisas de forma diferente! Ser humano é mais 
do que seguir regras rígidas e dogmas milenares. Ser humano é poder evoluir com respeito ao próximo e confraternização entre 
as raças! 

− Acho que sua obra é perigosa e ofensiva às religiões e a todos que crêem em Deus e Jesus! 

− Em nenhum momento eu ofendi a Jesus e seu papel na humanidade! Ao contrário! Tentei mostrar uma possibilidade 
do que aconteceria se Ele retornasse aqui! E quanto a Deus acho que existe um exagero da humanidade em tamanha devoção! 

− Você não conhece Jesus e a Bíblia! Se tivesse lido o livro sagrado jamais escreveria sua obra! 

− Então você deve estar feliz e com sorte por eu não ter lido o livro milenar, porque senão você teria perdido a 
oportunidade de ter esta nova visão que lhe dei sobre a vida! 

− É! Vamos nos ver pessoalmente em breve! E então poderemos conversar melhor sobre tudo isso! 

− Será um prazer autografar sua coleção! Traga-a para mim, meu amigo! 

− Pode ter certeza que eu levarei especialmente para você, senhor criador! 

− Certo até breve então! 

Ele desliga o telefone sem comentar mais nada! Percebi que este não é um fã comum! Sua forma de falar e de agir 
demonstram que ele não está satisfeito com o que escrevi! Ele poderá ser mais um problema para mim! 
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− Meu amigo! (digo eu ao segurança). Seu trabalho será diferente de agora em diante! A partir de hoje estou cancelando 
as noites de autógrafos! As gravações de entrevistas também serão em locais reservados e nunca ao vivo! 

− É uma boa medida, senhor! Mas terá que se livrar também desse carro! Ele é exclusivo demais e todos os seus 
inimigos sabem da existência dele! 

− Tá dizendo que terei que comprar um carro ruim? 

− Rssss! Pode ser um carro especial, mas que se misture com os outros na rua! 

− É, mas você conhece algum outro veículo que faça o que este faz? 

− Não, senhor! 

− Pois é! Então eu não posso me livrar dele! Será mais fácil eu fugir com este veículo do que com qualquer outro! 

− Também será mais fácil de ser seguido, do que com qualquer outro! 

− A vida é uma aposta, meu amigo! Todos nós temos uma chance muito grande de morrer depois que nascemos! Só não 
podemos deixar de viver porque a morte é certa! A não ser para os imortais, não é mesmo? 

Nós dois rimos de minha piada, mas ele demonstrou estar preocupado com a presença de meu carro nada discreto. 

21:00. Andamos mais alguns quilômetros e conseguimos descansar naquela noite num hotel de beira de estrada. Deixei 
o veículo nos fundos do local de forma que ninguém na estrada poderia vê-lo! Isso nos deu um pouco de segurança adicional 
naquela noite. Lembrei-me de desligar a webcam de meus óculos, mas antes dei um recado a todos que estão acompanhando: 

− Bem, senhores! É hora de dormir. Como tudo o que está acontecendo comigo é muito inusitado e minha vida está 
correndo um sério risco, deixarei o sistema em modo de espera. Toda vez que eu usar os óculos o sistema se ligará 
automaticamente. Assim, se eu for morto, todos saberão quem são as pessoas que me mataram! Espero que isso nunca aconteça! 
Boa noite, leitores! 

Agora eu retiro os óculos e o sistema se desliga automaticamente! 

 

2 de abril de 2013 

7:00. Levantei cedo neste dia, coloquei de volta meus óculos e olhei pela janela! Sim meu carro ainda estava lá fora e 
meus leitores puderam confirmar isso também pelo sistema on line! Saí do meu quarto e chamei pelo meu segurança, batendo na 
porta do quarto ao lado! 

− Mário...? Mário...? 

Ninguém respondera nada! Isso me preocupou! Poderia ter acontecido algo que eu não estava sabendo! Desci as 
escadas até o saguão para tomar café da manhã e encontrei o guarda-costas por ali checando os funcionários e todo o ambiente 
ao redor onde comeríamos! 

− Bom dia! Aconteceu alguma coisa? 

− Não, senhor! Estou apenas fazendo meu trabalho! Checando tudo! Nada demais! 

− Certo! Vamos tomar café da manhã? 

− Já tomei rapidamente, senhor! Quando estamos em equipe podemos nos revezar! Mas hoje estou sozinho e não posso 
vacilar! Sua vida está em minhas mãos! 

− Calma, meu amigo! Eu vou ligar agora cedo para a editora e informar que não irei mais para a turnê de autógrafos! 
Acho que terei que mudar de residência também! 

− Seus colegas seguranças já ligaram? 
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− Sim! Os dois que foram hospitalizados estão fora de perigo! Parece que tomaram um choque e tanto! 

− Confirmaram isso? Foi choque elétrico mesmo? 

− Sim! Foi o que me disseram! 

− Bem! Eu sinto muito por tudo isso! 

− Não sinta, senhor! Esse é o nosso trabalho! Somos treinados para sobreviver e também para morrer se for preciso! 

− Entendo! Mas mesmo assim! Acho tudo isso meio cruel! 

− Pode tomar seu café tranquilamente, senhor! Estou aqui para protegê-lo! Evite sentar próximo às janelas e portas. 
Quanto mais afastado e discreto se posicionar, melhor! 

− Certo! Obrigado! 

Eu me sentei bem no fundo do refeitório, perto e quase escondido, atrás de uma coluna de concreto. Lá comi 
tranquilamente. De meu bolso retiro um comprimido de controle da pressão arterial! Sem isso, toda esta agitação já teria me 
matado! Rssss! Agora recebo outra ligação: 

− Alô! 

− Senhor Alexandre? 

− Sim! Quem fala? 

− Sou da Editora que publicou seus livros! 

− Pois não! 

− Me ligaram de nossa livraria dizendo o que aconteceu! Assisti às imagens on line gravadas em nosso site depois 
disso! Não estou entendendo nada! 

− O que não está entendendo? 

− Sua história é baseada em fatos reais? 

Eu baixo minhas sobrancelhas e faço uma careta ao ouvir tamanho absurdo! 

− Está de brincadeira, não está? (questiono eu). 

− Não! Estou lhe fazendo uma pergunta direta! 

− Como pode achar que o que eu escrevi pode ser baseado em fatos reais? Nunca na história da humanidade ninguém 
encontrou nenhum vestígio do que eu disse em meus livros! 

− Mas por que uma das personagens está te procurando? 

− Olha! Aquele cara deve ser louco e se apaixonou pelo sujeito que inventei! Como pode achar que o que eu escrevi 
possa ser real? É uma coleção de ficção!?!? 

− Mas você é muito convincente quando escreve! E agora a sua realidade alcançou as nossas livrarias! Não sei se seu 
livro venderá mais por isso ou se as pessoas terão medo de chegar perto de você! Quero saber o que acontecerá daqui para 
frente? 

− Boa pergunta, porque eu ainda não sei o que aconteceu até agora! Mas desconfio que se eu sobreviver a tudo isso, 
saberei em breve! 

− O senhor não está inventando todo este teatro para vender mais livros, está? 
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− Bem! Se eu morrer... então o senhor saberá! Mas eu pretendo descobrir tal verdade antes disso! Cancele todas as 
noites de autógrafos! Não irei a mais nenhuma! Não desejo que ninguém se machuque por minha causa! E quanto a novas 
entrevistas..., só atenderei com hora marcada, em local secreto e jamais ao vivo!  

− Também acho melhor assim...! Se o que está acontecendo com você, for uma jogada de marketing, saiba que está 
funcionando! Nunca tivemos tantos acessos on line como agora! São milhares de pessoas conectadas nacional e 
internacionalmente! Todos querem saber como tudo isso irá acabar! 

− Eu também quero! Mas porque acha que estou fazendo isso afinal? Vocês já me conhecem o suficiente para saber de 
minha idoneidade! Já ganhei muito dinheiro e vocês também! Por que eu faria algo tão idiota? 

− Bem...! Você já foi dono de uma agência de publicidade no passado, então... achei que estivesse usando esse 
conhecimento para ganhar alguns pontos a mais! 

− Está muito enganado, meu amigo! Muitas pessoas têm seu preço para se corromper, mas eu sou idealista e nunca me 
venderia por algo tão fútil! Aliás, eu nem queria tal fama! Lembre-se que pedi para isso não acontecer quando da publicação do 
primeiro volume?  

− Sim, me lembro! Mas tudo isso é tão inusitado e sem propósito que só consegui imaginar que pudesse ser uma 
armação! Desculpe-me! Eu acredito em suas palavras! O que a editora pode fazer mais por você? 

− Nada! Esta batalha é minha! Estou mantendo o sistema on line o máximo possível ligado. Se quiser saber sobre o 
final desta ficção-real continue me acompanhando! Tenha um bom dia! 

− Boa sorte, meu amigo! Estamos todos aqui torcendo por você! 

− Obrigado! 

Desliguei o celular e terminei meu café da manhã! Depois eu me levantei e fui até o guarda-costas! 

− Qual é o seu nome, meu amigo! 

− Mário, senhor! (responde o segurança negro). 

− Tá falando sério? 

− Por quê? Tem alguma coisa errada com este nome? 

− Não! É que em minha coleção de livros tem um sujeito, de nome Mário, que é o protetor... de outro... personagem! As 
coincidências estão se avolumando nesta história! 

− Vamos embora, senhor! Já ficamos tempo demais por aqui! 

Entramos em meu carro e fomos até o hospital onde os outros guarda-costas estavam hospitalizados! 

− Senhor! É melhor eu ir até lá sozinho! Não sei se será bom aparecer em público! 

− Não se preocupe! Acho que ninguém imaginaria que eu estivesse aqui agora! (disse eu). 

Caminhamos pelos corredores do hospital e encontramos os outros dois seguranças por ali num dos corredores! 

− Olá! Como estão nossos colegas? (questionou o segurança Mário). 

− Estão se recuperando! Em breve voltarão à ativa! 

− Que bom! 

Eu estava ali ao lado dos três seguranças que conversavam quando notei um sujeito enorme vestindo preto e de óculos 
escuros que acabara de fazer a curva no corredor ao fundo! Ele vinha em nossa direção! Caminhava lentamente! Sem pressa! 
Não me contive! Balbuciei minha preocupação! 

− Oh! Meu Deus! 
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Rapidamente os três seguranças olharam na mesma direção e dois deles foram interceptar o estranho cidadão, que gelou 
minha espinha! Mário ficou comigo e me empurrou para o lado oposto do corredor, para que saíssemos dali! 

− Não! Esperem! Não o abordem! Venham para cá! (gritei eu em vão). 

Só vi quando os dois bloquearam a frente do estranho sujeito e depois fui forçadamente arrastado para longe dali! O 
enorme homem mediu dos pés à cabeça os dois seguranças e os questionou com sua voz grave e assustadora: 

− Vocês acham que podem me segurar? 

Não vi mais nada e reclamei com o segurança Mário: 

− Temos que voltar lá! Seus amigos estão correndo grave risco de morte! 

− Eu já disse, senhor! É para isso que somos pagos! Vamos sair daqui agora! 

Ele me arrastou pelo corredor afora e chegamos até o elevador. Mas enquanto esperávamos a porta se abrir o enorme 
homem de preto reapareceu bem atrás de mim! Senti aquela presença novamente e até meu cabelo curto se arrepiou! Voltei-me 
para trás e olhei para cima, quando Ele tirou os óculos escuros. O meu segurança Mário olhou para trás e também o viu. Ele 
sacou a arma e tentou entrar em minha frente, mas eu o impedi, porque o enorme homem de negro tinha os olhos vermelhos cor 
de sangue. 

− Saia da frente, senhor! Sou eu quem tem que protegê-lo e não o contrário. 

− Espere, Mário! Esta não é uma situação comum! Este não é alguém de quem você possa me proteger! Não teria 
nenhuma chance contra Ele! 

− Muito bem! Parece que você tem algum bom senso! (declarou aquele homem enorme de preto, falando comigo). 

− O que fez com os outros seguranças? (perguntei eu, enquanto Mário, atrás de mim, apontava uma arma para Ele). 

− Por quê? Eram seus filhos? (declarou o estranho homem de olhos vermelhos de forma jocosa). 

De repente por rádio os dois seguranças informam: 

− Mário! O sujeito evaporou bem diante de nós! 

O homem de negro sorriu para mim e ergueu uma sobrancelha, demonstrando que não fizera nada a eles! 

− Como assim... evaporou? (questiona Mário, via rádio, com seus colegas). 

− Desapareceu, Mário! Sumiu diante de nós como se pudesse ficar invisível! Cuidado com Ele! Parece que não é desse 
mundo! 

Mário, ainda apontando a arma na direção do sujeito, começa a suar frio! 

− O que quer de mim, afinal? (questiono eu ao poderoso homem de olhos vermelhos). 

Ele sorri e responde: 

− Quero saber quem é você? Como sabe de toda a minha história e a dos outros deuses também? E quero saber se o que 
escreveu para 2059..., acontecerá de verdade? Também quero saber onde anda Meu Filho, Iblis! Não estou conseguindo 
encontrá-lo! 

− Droga! (exclamo eu). Esta história está ficando cada vez mais louca! Ou talvez seja apenas eu que estou louco! 

− Responda minhas perguntas! (comenta o enorme homem de olhos vermelhos). 

− Bom! Começando do início... tive um insight e fui escrevendo tudo o que imaginei. A história se seguia à revelia de 
minha consciência, porque tudo o que eu planejava não se confirmava ao escrever... 

− Está querendo me dizer que não sabe de onde vieram tais informações? 
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− É! Mais ou menos isso! Sempre achei que a história viesse diretamente de minha mente! 

− Acha que acredito em você? 

− Eu espero que sim! Porque é tudo o que tenho a lhe dizer! 

− Quem lhe contou tudo isso e com essa riqueza de detalhes? 

− Ninguém me contou nada! Eu simplesmente sentava-me diante do computador e escrevia! Nem mesmo as 
interrupções como ligações telefônicas, e-mails e minha esposa fazendo perguntas ou me chamando atrapalhavam o desenrolar 
da história! Nunca tive falta de inspiração! Foi incrível! 

O enorme homem me olhou, tentando acreditar no que eu estava dizendo!  

− Só há uma maneira de Eu saber a verdade! (comenta o homem encapuzado). 

Ele esticou seu braço lentamente na direção de meu pescoço. O negro Mário ameaçou atirar, mas eu o impedi 
novamente e disse: 

− Não! Tudo bem! Está tudo bem! Não se preocupe! Eu sei o que Ele quer! 

Aquele cara de negro agarrou em meu pescoço e em seus olhos vermelhos pude rever a minha vida e os momentos em 
que escrevia a coleção A Cultura! Foi surreal! O estranho homem me soltou e demonstrou frustração com o que viu! 

− Estranho! Você não teve contato direto com ninguém especial! E também não é uma criatura de outro planeta! Notei 
apenas que sua criatividade está bem acima da maioria das pessoas deste planeta! Talvez isso o tenha deixado aberto a receber 
informações telepáticas de alguém! 

− E... isso é bom... ou ruim? (perguntei eu). 

− É decepcionante! (falou o homem de negro). Ficarei de olho em você daqui para frente! Vou descobrir como pode 
saber tanto, quando nenhum humano conseguiu antes tal proeza! 

− Talvez tenha havido uma mudança temporal devido ao retorno no tempo de seu Eu do futuro! Quem sabe a 
humanidade possa ser salva, afinal? 

− Isso é improvável! (declara o homem de preto). Já desenvolvi o conceito dos stellaris! Eles em breve serão uma 
realidade neste planeta! Estarei em sua mente daqui para frente! Saberei tudo que você sabe a todo o momento! 

− Não escrevi sobre este Seu poder em minha coleção! 

− Você sabe de muito! Mas não sabe de tudo! 

Ao dizer isso aquele sujeito, que é Deus em meus livros, desapareceu diante de meus olhos, para espanto do Mário 
também e de todos que estão acompanhando os fatos via Web! 

− O que foi tudo isso, senhor? (perguntou Mário a mim). 

− Isto, Mário, é Deus em minhas histórias! 

− O quê? (indagou ele, fazendo careta para mim, enquanto abaixava a arma). 

Logo depois chegaram os outros dois seguranças correndo pelo corredor! 

− Vocês estão bem? (questionou um dos dois seguranças que se aproximou de nós). Viram o tal sujeito? 

− Claro que vimos! Mas Ele desapareceu logo depois! (informei eu). 

− Senhor Alexandre! Precisamos saber o que está acontecendo aqui! E precisamos saber agora! Senão será impossível 
proteger a sua vida! (declarou um dos dois seguranças que acabara de chegar). 

− Meu amigo! Vocês querem saber o que está acontecendo? Então terão que ler minha coleção de livros de ficção! 
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− Isso não é hora para brincadeiras, senhor! Quem é esta gente que o está perseguindo? Como alguém emite choque 
pelas mãos, suficiente para derrubar dois enormes homens e depois desaparece em pleno ar? E este outro ser de olhos vermelhos 
que também consegue aparecer e desaparecer? 

− Bem...! Não tenho a menor ideia do que está acontecendo! E como ficou claro que isto está além de suas habilidades 
eu os estou dispensando da função de guarda-costas! 

− O quê? Não pode fazer isso! Quem nos contratou foi a editora! Não o senhor! 

− É, mas duvido que em seus contratos fosse informado que criaturas estranhas de outro mundo estariam atrás de mim! 
Estou certo? 

− Sim, mas... 

− Então isso se configura como uma quebra de contrato! E neste caso suas funções aqui não têm mais sentido! Portanto, 
estão dispensados! 

− Senhor! Sem nossa proteção não terá a menor chance contra estas criaturas! (afirma Mário). 

− Eles não querem me matar! Querem saber de onde tirei as ideias para escrever meus livros! (declaro eu). 

− E os grupos religiosos radicais? Eles querem lhe matar? (questiona Mário). 

− Não se preocupe com isso! Estou bem protegido agora! (informo eu). 

− Do que está falando, senhor? (questiona Mário). 

− Você ouviu o que este último disse! Ele irá me acompanhar a todo instante! Ninguém poderá me matar! Porque tenho 
Deus ao meu lado! (incrível, eu, um ateu, acreditando que Deus está me protegendo de todo mal!). Estarei seguro até que Ele 
consiga a tal informação! 

− Mas isso é insano! Nada disso parece real para mim! (declara Mário). 

− Pois é! Imagine para mim, que sou o ator principal desta loucura fictícia?!?! 

− Tem certeza, senhor? Não me parece a coisa certa a fazer num momento desses! (informa Mário). 

− Fique tranquilo, meu amigo! Eu me meti nesta enrascada! Agora terei que resolver isso! E depois... tenho meu carro 
para me ajudar! 

− Acho que está cometendo um erro grave, que poderá lhe custar à vida! (declara Mário). 

− Eu também acho! Mas eu quero descobrir como isso tudo irá acabar! Mas se eu sobreviver escreverei sobre isso 
também! 

− Estou impressionado com seu otimismo, senhor Alexandre! (comenta outro segurança). 

− Já escrevi sobre o medo! Sei como lidar com isso! 

− Eu estou apavorado e fui preparado para lidar com tudo! (informa Mário). Como pode um escritor estar pronto para 
tal coisa? 

− O medo é fruto da ignorância sobre um determinado assunto! Para combater o medo é preciso ter informação! E isso 
eu tenho de sobra... afinal... fui eu quem escreveu toda a história! Conheço o ponto fraco e forte de cada um dos que me 
perseguem! Saberei como sobreviver a tudo isso! Eu apenas preciso descobrir o que todos querem saber: como uma informação 
desconhecida da humanidade foi parar dentro de minha mente? E com tanta riqueza de detalhes? Vão em paz, meus amigos! 
Procurem alguém menos problemático para proteger! 

Mário aproxima-se mais de mim e arruma a gola de meu paletó que estava virada de forma errada devido à correria que 
tivemos para fugir dali. Ele estava apenas sendo gentil! Mas mesmo assim estranhei um pouco aquele gesto! Diante de um monte 
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de situações inesperadas... isso nem me incomodou! Mas naquele momento ele tinha colocado um minúsculo localizador em 
minha gola! E eu, que sempre me achei tão esperto, nem me toquei disso! 

− Boa sorte, senhor! Espero que esteja certo sobre tudo isso! Eu não saberia como agir em seu lugar! (declara o terceiro 
segurança). 

− Acredite! Eu também não sei! Mas sei improvisar muito bem, quando é preciso! Sou especialista em resolver 
problemas muito complicados! A criatividade aplicada à vida real é ideal para estas coisas! 

Nós nos despedimos ali mesmo e eu acelerei meu passo até o carro exclusivo que tenho! Preocupado, passei a ficar 
ainda mais alerta sobre tudo o que me rodeia! Agora minha adrenalina é total! Estou me sentindo vivendo um filme de ação e 
aventura! Acredite! É muito melhor assistir a tudo isso em um filme do que viver tal coisa! Ao chegar ao veículo percebi que 
estava tudo normal! Pelo menos parecia tudo normal! Entrei nele! Fechei a porta gaivota! Apertei um botão vermelho num local 
discreto do próprio volante. Agora o carro irá agir com mais rapidez e em modo defensivo, porque instalei um módulo de 
inteligência artificial programado para me defender em situações de perigo! Acelerei e saí dali. Agora, até mesmo o veículo anda 
de forma mais esportiva. São trezentos cavalos de potência neste com esta função acionada. No caminho liguei para um amigo 
médico que agora mora na Bahia! Em minha infância e adolescência ele fora meu vizinho por muitos anos. Casou-se e continuou 
morando ali na mesma rua! Depois se separou e foi morar e trabalhar na Bahia. Preciso de mais informações sobre o que está 
acontecendo em minha mente! 

− Olá Doutor Oswaldo! Tudo bem...? Sim, estou...! Obrigado! Já leu algum volume...? Rssss! É eu também fico 
chocado quando releio...! Rssss...! É verdade...! Deixe-me te perguntar uma coisa! Você me falou de um amigo que faz 
pesquisas diferenciadas com o cérebro humano... É... esse mesmo...! Preciso falar com ele...! Tá... me liga de volta...? Ele mora 
onde...? Tô colocando o endereço no GPS e indo agora para lá! Avise-o que chegarei em seis horas...! Estou em São Paulo...! 
Consigo sim...! Eu vou voando, meu amigo...! Rsss! Me liga de volta assim que possível... Tchau, amigo e obrigado! 

Eu desliguei o celular e agora procuro a autoestrada mais próxima em meu GPS... Achei...! Rodovia Airton Sena! É pra 
lá que vou agora! Mas antes preciso comprar um lanche para a longa viagem. Parei em uma grande padaria e lanchonete e abri a 
porta gaivota para sair. Por uma das câmeras retrovisoras de meu veículo percebi que aquele mesmo carro preto e de vidros bem 
escuros estava me seguindo novamente e acabara de parar também, aguardando meu próximo passo! Não quis arriscar! Fechei a 
porta e acelerei para sair dali! Ele fez o mesmo e veio atrás de mim! Com o motor potente de meu veículo pude andar mais 
rápido do que meu perseguidor! Em poucos minutos eu já estava entrando na Rodovia Airton Sena! Esperei o momento propício, 
quando não havia nenhum outro carro próximo de mim e assim eu pude abrir as asas escamoteáveis! Acionei o sistema 
hovercraft, descendo a borracha ao redor do veículo e acelerei mais para começar a voar! O veículo levantou voo e depois de uns 
três metros de altura eu o desviei para cima do canteiro central e aumentei a altura para ficar longe de meu perseguidor. Agora 
posso acelerar mais para voar a mais de duzentos quilômetros por hora! Não há mais como me seguirem desta forma! Estou 
livre. A vinte metros de altura eu mudo minha direção e agora a Bahia, especificamente Salvador, é meu destino final! Preciso 
conversar com alguém lá que talvez possa me auxiliar! 

18:30. Cheguei finalmente a Salvador! Pousei na maior estrada da região e o GPS agora vai me levar até o endereço que 
necessito chegar. Recebo neste momento uma nova ligação telefônica: 

− Estou começando a achar que está me evitando! 

Como sou bom em reconhecer a voz das pessoas ao telefone, percebi que se tratava da mesma pessoa que me ligara 
ontem e que não fora tão cortês comigo! Era aquele falso fã! 

− Olá! Boa noite para você também! 

− Por que não vai vir desta vez para a próxima noite de autógrafos? 

− Porque, meu amigo, tem alguns malucos querendo me pegar! E para evitar maiores transtornos para meus fiéis 
leitores cancelei todas as noites de autógrafos, por tempo indeterminado! 

− Mas e aqueles que realmente gostariam de te ver? Que apreciaram a boa leitura de seus livros? Vai deixar todos na 
mão? 

− Infelizmente terá que ficar para o sexto livro! Mas não se preocupe! Não faltará oportunidade! Eu ainda escreverei 
muitas outras coisas na vida! 
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− Será mesmo? Algum leitor poderá ficar muito revoltado com a sua falta de sensibilidade em comparecer aos 
compromissos firmados! 

− Se conhecer algum leitor assim, avise-o para entrar na fila, porque já tem muita gente atrás de mim, tentando a mesma 
coisa! E..., olha... até Deus veio me pedir um autógrafo hoje! 

Eu desligo o telefone e resolvo identificar e bloquear tal número para eu não receber mais chamadas dele! Ao invés de 
digitar tais informações, os novos modelos de telefone dão a opção de apenas falar em viva-voz e os procedimentos são 
automaticamente implantados: 

− Identificar chamada anterior! Beep! Bloquear número! Beep! Identificar voz do usuário! Beep! Fim! Beep! Pronto! 
Quero ver você tentar falar comigo novamente! (falo eu sozinho comigo mesmo). 

Meu telefone toca novamente e eu atendo: 

− Alô? 

− Senhor Alexandre? 

− Sim, sou eu, quem fala? 

− Sou o doutor Jesus, você queria falar comigo? 

− Quem...? Jesus...? 

− Sim! O amigo do doutor Oswaldo! Doutor Jesus Martinez! Sou especialista em bioquímica cerebral! 

Eu retiro o telefone do ouvido e falo baixinho, sozinho e comigo mesmo: 

− Só pode ser brincadeira...! 

Eu retorno o celular ao ouvido e continuo minha conversa! 

− Ahh...! Sim, doutor...! Podemos nos encontrar dentro de trinta minutos? Já estou em Salvador com seu endereço e 
quero saber se pode me ajudar com um problema? 

− Claro, senhor Alexandre! Venha até aqui! Já estou lhe aguardando! Será um prazer atender o maior escritor de 
ficção científica brasileiro! 

− Ah! Obrigado pela atenção doutor! Até já! 

− Até logo! 

Eu desligo o telefone e penso comigo mesmo: 

− Não acredito em tudo isso!!! Um Mário como guarda-costas! Um Jesus que é médico! Um Iblis querendo minha 
cabeça e Deus que não sai de minha mente! Quem será que ainda falta me visitar nesta história? 

Agora eu paro em uma lanchonete e peço um lanche para viagem! O rapaz me entrega o lanche! Eu pago e quando 
estou saindo aparece alguém que me reconhece. 

− Com licença! O senhor é o escritor Alexandre da coleção de livros A Cultura? 

− Eu? Não, meu amigo! O senhor está enganado! (respondo eu para sair logo dali). 

− Não! Eu tenho certeza! É você mesmo o escritor! 

− Está enganado, meu amigo! Eu sou analfabeto e não sei escrever! (viro-me de costas e vou em direção ao meu carro). 

Ele corre e entra em minha frente para impedir que eu entre em meu carro! 

− Sei que é você e tenho algumas coisas para lhe dizer! 
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Não gostei do tom da voz dele! Senti que isso seria mais um problema para mim! E eu estava muito próximo de entrar 
em meu carro. Ele praticamente se encostou na porta-gaivota. 

− O senhor deveria tomar cuidado quando falar da religião dos outros! (ameaçou-me ele). 

− Não quis ofendê-lo de forma alguma! Apresentei apenas um ponto de vista diferente do seu! 

Ele põe a mão sobre meu peito de forma mais agressiva num leve empurrão e meu coração se acelerou porque quando 
alguém força um contato físico desta forma é porque uma briga irá começar em breve! 

− Você não pode fazer o que está fazendo e sair impune assim! Nossa igreja já o excomungou e disse que deveríamos 
virar as costas para você! 

− Olha! Acho melhor o senhor parar de ler meus livros, porque esta leitura não está lhe fazendo muito bem! 

− Não me diga o que devo fazer! Seus textos são ofensivos e terá que pagar por isso! 

Neste momento, a inteligência artificial de meu veículo, em modo defensivo, percebeu que estou correndo perigo e 
acionou um dos sistemas de segurança. Ele abriu rapidamente e com força uma das asas guardada no teto e acertou as costas do 
tal sujeito, o que o fez cair ao chão, sentindo muitas dores! 

− Eu já estou pagando por isso! Saber que radicais como você existem já é uma penitência bem grande para mim e para 
toda a história da humanidade! 

Eu me desvio do rapaz caído ao chão, que ainda se contorce de dores nas costas! Agora a porta-gaivota se abre e o 
banco gira em minha direção! Eu me sento, olho para ele que ainda no solo volta-se para mim e lhe digo: 

− Mas mesmo assim eu o perdôo! Reze três ave-marias e dois pais-nossos! Mas se insistir em continuar radical... (meu 
banco gira noventa graus deixando-me pronto para dirigir o veículo), Deus vai lhe castigar um dia! (agora o volante se aproxima 
de mim e a porta fecha-se). 

Eu acelero e saio logo dali enquanto vejo o tal cidadão se levantando do chão meio torto ainda de dor! Aproveito para 
comer meu lanche no caminho. Parece que farei muito isso daqui por diante! 

19:05. Eu cheguei ao endereço do tal médico Jesus Martinez! Parei meu carro na porta de seu consultório e peguei 
minha mochila carregada que estava disponível atrás de meu assento! Toquei a campainha! Tim Tom! O portão automático se 
abriu e eu entrei! A secretária na recepção olhou para mim e sorriu espantada! Falou toda animada comigo e com aquele típico 
sotaque baiano, que fala meio cantado e com acentos em locais diferentes nas palavras! 

− Senhor Aléxandri? Que prazê récebêêê-lo aqui cónooosco! 

Ela levantou-se de sua cadeira e saiu rapidamente de trás do balcão para me dar um abraço. 

− Puuuxa! O dótor me disse que virííía, mas eu num acreditei néééle! Achei que tááva brincaaaando! Sou fã di tudinho 
o que escrééévi! Minha vida mudô mutcho depois que eu conhéciiii sua óbra! Seus livros são prófuuuundos e me faz pensar 
muuutcho na vida! 

− Obrigado, senhorita... 

− Suzan! Mas os íntimos me chamam de Suuu! 

− Certo, Suzan! Quando o doutor poderá me atender? Meu tempo é meio curto e não posso ficar muito tempo em lugar 
algum! 

− O senhor é o próóóximo! Chegou na hora cértinha! Ah! Eu queria tanto que autografaaasse os livros que eu 
compréiii! 

− Isso não é um problema, Suzan! Eu tenho umas amostras aqui comigo em minha mochila e posso autografar uma 
especialmente para você! 

− O senhor fáriiiia isso por miiiim? 
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− Claro! Pelos meus leitores faço tudo o que posso! Afinal de contas... é por causa de vocês que eu continuo 
escrevendo! 

− Qué liiiindjo! Óbrigaaada! 

Eu retiro o mais recente lançamento, o quinto volume, abro a primeira página e escrevo umas palavras para ela: 

− Éscreeeeva Su, por favor! Afinaaaal..., depois de hoje..., já estamos íííntimos, num é mesmo? 

Eu sorrio meio sem graça para ela e escrevo: 

“Para minha querida amiga, Su! Com carinho, O Criador - Alexandre”. 

− AAAiii! Minhas amiiigas vão mórreeeer de injéééva! Mutcho óbrigaaada! 

− Não há de que, Suzan!  

− Pode me chamaar de Suuu! Mas me diiiga, menino! Se ocê não para mutcho tempo em lugar nenhum..., como faz 
para arrumar namórada? 

− Eu não arrumo! Já sou casado há mais de 30 anos com a mesma mulher! 

− Que despérdício! Um home tão bem apéssoaaado e tão rico! 

− Obrigado Suzan! 

− Póóde me chamar de Suuu! 

Da mesa da recepcionista ouve-se a voz: 

− Próóóximo! 

Era o médico me “convocando”! A moça nem se mexe com o chamado porque continuava sorrindo longamente para 
mim! Já meio sem graça eu me levanto, pego minha mochila e vou em direção ao corredor à frente! Eu olho para ela e aponto na 
direção do local onde imaginei que deveria ir! Ainda meio letárgica com a situação, ela confirma com a cabeça a direção que eu 
mesmo indiquei! Bato na porta do médico e entro! Dou um sorriso final para a moça que me acompanha com os olhos até não 
poder mais me ver! 

− Boa noite, doutor! 

− Bóa noiti, meu caro! O que traz cidadão tão emérito à presença deste humildi servo da ciência? 

− Imagine só, doutor! Pelo que meu amigo, o doutor Oswaldo, comentou o senhor é uma referência em pesquisas 
cerebrais avançadas! 

− Sim! Mas dianti do senhor sou apénas mais um na sociedadi! O senhor mudou todo o conceito de religião. Mudou a 
forma de olhar para Deus e conséguiu transmitir com própriedadi o conceito de viver a vida da mesma forma como fária Jesus se 
estivesse aqui conosco! O senhor é uma sumidadi! 

− Obrigado por tamanha honraria, doutor! Mas muitos discordariam do senhor! De fato diversos desses, que discordam 
de mim, estão atualmente atrás de minha cabeça, literalmente! 

− Num me diga! 

− Sim! E é por causa de minha cabeça que estou aqui! 

− Em que posso ajudá-lo? É algum novo livro, é? 

− Não! Quer dizer! Sim! Se eu sobreviver! Não sei como poderei explicar minha situação ao senhor...! 

− Tente! O cérebro é um órgão dááánado de complicado! Ele nos prega muitas peças e às vezes a realidade fica 
totalmente alteráda quando ele não funciona bém! 
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− Pois é! No meu caso parece que aconteceu ao contrário! Acho que ele está funcionando além do que deveria 
funcionar! 

− Viiiichi! Ô bichinho arrétado de bom! Também! Um home que escreve tudinho o que escreveu, só pode ter um 
supercérebro, num é não? 

− Rsss! Então! Doutor! Quando escrevi a coleção “A Cultura” eu achei que estava tendo uma ideia diferente de tudo o 
que as pessoas já tiveram! Mas... na verdade... o que eu venho escrevendo... parece ser tudo verdade! 

− Como é? Acha que seus livros rétratam a realidáde? Tudo bem que eles foram escritos de uma forma que nos põe em 
dúvida se é real ou ficção, mas se o senhor acha que tudinho aquilo está realmente acontecendu... 

− Não é que eu ache isso, doutor! Desde ontem vêm acontecendo coisas estranhas comigo! O senhor viu a reportagem 
do homem que me abordou na livraria em São Paulo? 

− Si vi? Home..., mas aquilo foi truque de cinema, mágica ou jógada de marketing, num é mesmo? 

− Não, doutor! Aquilo aconteceu bem na minha frente e as coisas estão ficando cada vez mais complicadas! Eu preciso 
que o senhor tente descobrir algo que possa estar errado em meu cérebro! Quero saber por que sou diferente da maioria das 
pessoas! Recebi uma opinião, a ser levada em consideração, de que tenho um nível de criatividade acima do normal! Quero 
saber se isso abre alguma porta para o desconhecido! Telepatia! Transmissão de pensamento! Vozes de fantasmas! 

− Mas, o que especificamente está tentando descobrir? 

− Quero saber se eu posso ter escrito todos os meus livros por influência externa de alguém ou de alguma coisa! Quero 
saber se alguém poderia fazer isso comigo e eu nem saber disso! 

− Télépatia? Neste nível? Sinto muito! Mas é pouco provável que alguém tenha támanho póder e pór um tempo tão 
prólongado! O senhor já está no quinto livro! Adémais! Por que alguém faria isso a você? Tal pessoa mesma póderia tê-lo 
escrito! 

− É! Pode ser! Mas talvez tal pessoa não tenha como fazê-lo, por estar muito distante daqui ou por nem ser daqui! 

− Senhor Alexandre! Não há nenhum tipo de pésquisa que possa ajudá-lo quanto ao que déseja sáber! Talvez o único 
que possa estar sóprando em seus ouvidos algo desta forma seria Deus! 

− Infelizmente este também está querendo saber como sei de tudo! 

− Como é? 

− Nada, doutor! Deixe pra lá! Tenho que buscar outro caminho para chegar à verdade! 

− Posso lhe dar uma sugéstão que tálvez sólucione seu próblema! 

− É mesmo? E qual seria essa sugestão? 

− Tenho um ámigo párapsicólogo que cónsegue déscobrir coisas incríveis. Ele sabe tudo sobre todos e nunca erra! É um 
guru extremamente compéténte! 

− Guru?!?! Não sei não! Nunca acreditei nessas coisas... 

− Eu também num acrédito em nenhum deles! Mas este sujeito nem parece ser deste pláneta! É divino! 

Eu olho para ele, estranhando tal observação! Já estou cansado de encontros divinos! Nenhum deles foi muito agradável 
até agora! O doutor me entrega um cartão de visitas do tal sujeito onde vejo uma foto de um homem calvo com um turbante. Os 
olhos desse tal sujeito e a aparência dele me intrigaram! Ele se parece com alguém que eu deveria conhecer, mas não me lembro! 

− Está bem, doutor! Deixe-me anotar o endereço e telefone dele. 

− Deixe disso, hómi! Póde ficar com o cartão! Tenho muitos cómigo! 
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O doutor abre a gaveta e ali vejo duas pilhas enormes de cartões do tal estranho sujeito. Isso me preocupou porque me 
deu a nítida impressão de que talvez este doutor não seja tão bom assim e esteja sempre enviando seus pacientes para este tal 
guru! Por outro lado, se a gaveta dele está cheia pode ser porque ele não envie muita gente para lá! Ou entrega tantos cartões que 
a todo momento chegam mais lotes deles! Enfim! Para tudo na vida podemos fazer diversas avaliações! Mas, como estou ferrado 
mesmo..., não custa tentar mais uma coisa improvável! Veremos! 

− Obrigado então, doutor! Quanto é a consulta? 

Ele sorri e me entrega o quinto volume da Cultura que ele recentemente havia comprado! 

− Basta autografar aqui e estará pago! 

Eu sorrio de volta e acolho com carinho em minhas mãos o volume cinco do médico! Abro a primeira página! Pego a 
caneta de meu bolso e autografo mais um de meus zilhões de livros vendidos! 

− Já leu este volume? 

− Estou quáse acabando! Achei fantástica a nova versão que criou para os deuses do Ólimpo na Grécia antiga! 
Fascinante a forma como imaginou todas as coisas acóntecendo e suas interações com o enredo principal da história! E a 
passagem de Jesus como funcionário do Império Rómano? Viiiichi! Incrível! Dépois desses livros as pessoas passarão a 
enxergar Jesus Cristo como um herói da humanidade! Talvez as palavras dele possam enfim ser ouvidas ainda mais longe e 
quém sabe... você seja então mais um profeta divino! 

− Rsss! É doutor! Agradeço seu apoio que me servirá de consolo para os próximos dias! Muito obrigado! Vou visitar 
também seu amigo! 

− Fáça isso! Aquele bichinho arretado resolverá seu problema! Espero que continue escrévendo! Acho que a 
humanidade tem muito a ganhar com sua ousada maneira de ver o mundo! Parabéns e boa sórte! 

− Obrigado, doutor! 

Eu me levanto e o cumprimento! Saio da sala e no corredor quase “bato” de frente com a recepcionista, que parecia 
estar lá ouvindo tudo o que conversamos! 

− Oh! Me desculpe! Eu sou um pouco desastrado! (comento eu com ela). 

− Não! Por favor! Foi um prazer! Onde o senhor ficará hóspeeedado hoje aqui em Salvádooor? 

Enquanto ela me questiona eu aproveito e pego um copo d´água no bebedouro ali ao lado, no próprio corredor! Estou 
morrendo de sede! 

− Eu? Não tenho a menor ideia! Darei uma olhada nas disponibilidades de acomodações locais em meu GPS! 

Agora levo o copo à minha boca quando ela me faz uma proposta surpreendente: 

− Se quiser póde ficar lá em casa! Eu móro sozinha e o senhor terá tratamento vip! 

Em engasgo com a água, porque não esperava tamanha cantada daquela jovem e bela mulher, que nitidamente está a 
fim de mim! Ou talvez do dinheiro que venho ganhando nos últimos três anos! 

− Obrigado Suzan pelo convite, mas... 

− Póde me chamar de Suuu! 

− Certo, Suuu! Eu preciso continuar escrevendo meu próximo livro e para isso preciso de silêncio, tranquilidade e 
nenhuma distração! 

− Ahh! Mas póde ter tuuudo isso lá em cása! Prómeto ficar quietiiinha ao seu lado enquanto éscreve! Ali! Sentadiiinha 
de babydol transparente! Tópa? 



22 

− Rsss! É! A sua presença já seria uma enorme distração para mim e mesmo quietinha eu tenho certeza de que não 
conseguiria escrever! Prefiro ficar num quarto de hotel sozinho, obrigado! 

− Eu posso ajudá-lo a se inspirar! Tenho vários dons! Ói! Sei até fazer massagem! 

− Eu acredito...! Fica para outra encarnação... quero dizer... ocasião! Obrigado mais uma vez, Suzan! Boa leitura! 

− Póde me chamar de Suuu hómi! 

− Até, então, Suuu! 

− Tchau! 

Ela olha meio decepcionada para a minha partida apressada para fora do local. Depois fiquei sabendo pelo doutor Jesus 
que ela vive tentando encontrar um milionário para casar! Olho tudo em volta para ter certeza de que não há ninguém estranho 
por perto, mas para minha surpresa tem uma pequena multidão ao redor de meu veículo! Eles ficaram impressionados com um 
modelo tão diferenciado! Eu faço uma careta para me aproximar e vou abrindo espaço. 

− Com licença! Com licença! Licença, senhora! Com licença, senhor! Obrigado! Obrigado! 

Pronto! Consegui chegar até a porta e peço que todos se afastem dali porque no modo de proteção ela se abre muito 
rápido! 

− Afastem-se um pouco, vocês! Esta porta é perigosa e poderá machucar alguém! Mais pra trás, por favor...! Isso...! 
Mais um pouco...! Aí está bom! Obrigado! 

Eu aciono a abertura da porta em meu celular e sento-me no banco virado a noventa graus para mim. Todos ficam 
impressionados e se aproximam novamente, impedindo que eu feche a tal porta! Meu banco gira para a posição de dirigir e o 
povo todo deseja conhecer o painel que se abre para mim, enquanto o volante se aproxima de minhas mãos! Só ouço as típicas 
expressões locais: “Viiichi!”, “Ói!”, “Nossa!”. Não tive escolha fui obrigado a sair andando com todos ali ao meu lado, que 
lentamente vão se afastando o suficiente para eu partir! Agora que me afastei de todos, pude fechar a porta-gaivota! Por viva-voz 
comuniquei ao GPS que eu desejava ir até um bom hotel na cidade de Salvador! Ele encontrou três boas opções e escolhi uma 
delas. Pronto! Lá estava eu a dois quilômetros de um bom banho, uma boa comida e uma cama para relaxar um pouco! A viagem 
foi longa e preciso me preparar para ir amanhã a Curitiba no Paraná, encontrar o tal guru divino! Sim! Paraná! Esperava 
conhecer o Brasil dando autógrafos não sendo perseguido pelos personagens de meu livro! Espero que não seja outra “roubada” 
esse tal guru de turbante! 

 

3 de abril de 2013 

7:00. Depois de uma ótima noite de sono eu me levanto, vou ao banheiro e coloco depois novamente meus óculos. Fui 
ao saguão do hotel tomar um café da manhã! Nem consegui escrever nenhuma linha do mais novo livro de ficção que venho 
escrevendo: o Green, que será uma revolução no conceito de equilíbrio da natureza! Estas viagens para todo lado e as coisas 
loucas que estão acontecendo estão me deixando exausto no fim de cada dia! Se o tal guru não puder me ajudar, não sei mais o 
que vou fazer para descobrir o que está havendo comigo! Tenho que encontrar uma saída para minha situação! Talvez encontrar 
Jesus! Brincadeirinha! Não tenho a menor ideia como mudar de dimensão para encontrá-lo! 

9:00. Depois de abastecer o veículo, lá estou eu novamente voando pelo litoral brasileiro. Da Bahia ao Paraná! Sem 
escalas, sem aeroporto, sem check-in! Acionei o piloto automático e o veículo passa a seguir a rota estipulada pelo GPS. O radar 
que instalei no bico frontal do veículo me indicará se algum obstáculo estiver à frente! Enquanto isso vou continuar escrevendo 
meu outro livro de ficção! De vez em quando uma olhadinha na paisagem a dez metros de altura, mas o telefone toca 
novamente! Nenhum número aparece registrado nele! 

− Alô! 

− Senhor Alexandre? 

− Sim! Quem fala? 
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− Sou o guru com quem falará dentro de algumas horas! 

Eu me assusto com tal ligação e o questiono: 

− Como sabe que estou precisando falar com você? 

− O doutor Jesus me informou de sua vinda até aqui e estou adiantando nosso contato! 

− Certo! Assim que eu chegar até aí conversaremos sobre o meu... problema... pessoal...! 

− Eu já sei do que se trata! 

− O doutor Jesus já lhe adiantou isso também? 

− Não! Eu apenas sei que os personagens de seu livro começaram a lhe perseguir! Deus, Iblis e em breve conhecerá o 
terceiro! Coisa ruim, não é mesmo? 

− Sim! Mas como pode saber disso tudo? Ahhh! Já sei! Está acompanhando o site da editora? 

− Não estou não! Mas quando conversarmos pessoalmente lhe informarei toda a verdade! Até breve! 

− Espere! Espere! (grito eu mais alto, frustrado por necessitar de respostas que nunca consigo). 

Fiquei pensando no que ele disse! Precisava saber mais e agora! Retornei a ligação, porque no futuro os telefones 
celulares retornam mesmo para aqueles que não são identificados! Porém ninguém me atendia! Como eu não tinha muito que 
fazer, continuei tentando! Depois de trinta minutos sem nenhum sucesso, ele atendeu novamente! 

− Olá, senhor Alexandre! 

− Sabia que era eu quem estava ligando e não atendia, por quê? 

− Certas coisas precisam ser ditas olho no olho! 

− Concordo, mas o que estou vivendo é anormal e atípico! Preciso de respostas urgentes! Tenho que me preparar para o 
que poderá acontecer nos próximos dias! Você tem que me ajudar! 

− Fique tranquilo! Nada irá acontecer antes de me encontrar, mas você precisa mudar a rota de seu veículo aéreo, 
senão no próximo minuto sofrerá um grave acidente! 

− O quê? Não há nada em meu sistema de radar que indique algum tipo de problema à frente! 

Eu olho de frente e ao redor para confirmar que está tudo certo! 

− Pouse seu veículo no mar ou alguém morrerá e você será gravemente ferido! O seu tempo está passando! 

− Prove-me que está falando a verdade e eu acreditarei em você! 

− Eu posso lhe provar agora, basta fazer o que estou lhe dizendo! Você tem trinta segundos para salvar-se ou nunca 
saberá a verdade! Se continuar como está irá acordar no hospital daqui a dois meses, quando retornar do coma! 

Eu fiquei pensando no que ele estava dizendo e tentei encontrar motivos para tudo aquilo, mas não encontrei.  

− Você tem quinze segundos! Não informarei mais nada a partir de agora! 

Tomei uma atitude radical e reduzi a velocidade, forçando o veículo a pousar suavemente no mar. Percebi olhando para 
cima um ultraleve que perdera parcialmente o controle, porque observava muito de perto o voo de meu carro-aéreo! A estrutura 
de alumínio e plástico da frágil aeronave dele se estabilizou depois de passar raspando por mim! Logo depois o rapaz foi embora 
voando normalmente. Já pousado na água peguei novamente meu celular e o coloquei no ouvido! 

− Muito bem! Se seguir minhas instruções ao pé da letra para chegar até mim, ficará seguro! 

− Mas você disse que eu não teria mais problemas daqui para frente! 
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− E não terá! Basta acreditar em mim e seguir fielmente o que eu lhe disser! 

− Depois do que passei agora, está difícil de não acreditar em você! 

− Que bom! Então você terá chances de sobreviver até saber toda a verdade, senhor Criador! 

− Como pode saber dessas coisas? Que tipo de vidente é você? 

− Preocupe-se com as próximas horas agora! Concentre-se no que eu vou lhe informar! Acione seu veículo no modo 
hovercraft com propulsão subaquática! Desta forma poderá chegar mais rapidamente até aqui. Ligo para você em dez minutos! 

A seguir ele desligou o telefone. E lá estava eu! Inconformado mais uma vez com o fato daquele estranho homem de 
turbante saber sobre o funcionamento de meu sistema hovercraft de propulsão subaquática! Eu o instalei recentemente e ainda 
não o testei o suficiente para usá-lo por tanto tempo! Neste sistema posso viajar a velocidades superiores a trezentos quilômetros 
por hora dentro d’água! Acima das ondas mais amenas e sem solavancos! Mas o risco de impactos subaquáticos com animais 
marinhos, pessoas nadando, surfistas, pequenos barcos e Jet skis é muito grande, porque a hélice está exposta e sem proteção! O 
sistema de radar sob o bico frontal do veículo funciona como um sonar e me alerta de objetos à frente num tempo suficiente para 
me proteger. Para isso mantenho as asas abertas num ângulo negativo, ou seja, forçando o veículo para baixo, contra a água do 
mar. A aerodinâmica do veículo também é propícia para este fim. Numa emergência eu puxo o manche de controle e o veículo 
plana várias dezenas de metros antes de descer novamente. Mas neste momento tudo está correndo bem! Nenhum perigo à 
frente. Apenas o lindo e belo litoral brasileiro! Mas não é fácil relaxar andando a trezentos quilômetros por hora dentro d’água! 
Minha adrenalina está no limite novamente porque qualquer movimento mais brusco do leme poderá ser fatal para mim! O 
tempo foi passando e meu GPS confirma que estou na direção correta! Minha tensão aumenta ainda mais quando vejo pelo meu 
videorretrovisor um barco de competição me perseguindo e vindo rapidamente da praia em minha direção! Meu telefone toca 
novamente e mais uma vez o aparelho não identifica o número! Eu o coloco em viva voz! 

− Espero que seja importante porque a situação está meio complicada aqui! (grito eu, devido ao enorme barulho do 
motor em velocidade máxima). 

− É importante! Vou fazer contagens regressivas e quero que você faça coisas diferentes cada vez que eu chegar ao 
zero! Mude de direção rapidamente ou eleve o veículo saindo da água! Entendeu? 

− Sim! Estou pronto! 

O barco de competição está em sua velocidade máxima atrás de mim. Pela câmera retrovisora de meu veículo percebo 
que ele acionou dispositivos laterais que parecem mísseis! 

− Droga! Agora o bicho vai pegar! (reclamo eu!). 

Estamos ambos próximos dos trezentos quilômetros por hora e o sujeito vai lançar mísseis contra mim! O outro barco 
está a mais ou menos quinhentos metros de distância, isso me dá uma pequena margem de segurança para desviar em caso de 
atirarem! Resolvi navegar mais próximo da praia porque ali as ondas não são tão suaves o que para meu veículo não muda 
muito, mas para um barco de competição o obrigará a perder velocidade! Fiz a manobra para a direita, mas o outro veículo não 
caiu em minha armadilha continuou em mar mais aberto para manter a velocidade dele. Já estávamos perto de Angra dos Reis, 
no Rio de Janeiro e ali tem muitas ilhas. Pretendo usar isso a meu favor! O outro barco não estava conseguindo se aproximar 
porque nossas velocidades estão muito parelhas! Ele sabe que em breve me perderá em meio às ilhas tão próximas, considerando 
as altas velocidades em que navegamos! 

− Criador! Em cinco segundos precisará se movimentar para a esquerda o mais rápido que puder! 5..., 4..., 3...,  

O outro barco lança um míssil em minha direção e a contagem do estranho homem do outro lado da linha se finaliza: 

− 2..., 1..., agora...! 

Eu puxo o manche com cuidado para a esquerda e meu veículo se desvia lentamente, mas foi o suficiente para o míssil 
aéreo cair na água a cinquenta metros de distância à minha direita! A explosão levantou uma enorme quantidade de água que 
criou ondas adicionais no local! Para meu veículo, que flutua um palmo acima do nível do mar, nada se alterou, mas desconfio 
que se isso acontecesse bem à frente do barco dele seria fatal para a estrutura e seus ocupantes! Resolvi virar para a esquerda 
novamente e ficar bem alinhado a ele! Mas o piloto é esperto e vira o barco para sair do alinhamento do meu! Começamos a 



25 

ziguezaguear no mar. As ondas que meu propulsor está fazendo começam a atrapalhar a velocidade dele! Naturalmente vou 
ganhando distância. De repente algo inesperado aconteceu! O computador de meu veículo informa o que eu não queria ouvir: 

− A temperatura da turbina subaquática está aumentando drasticamente. Reduza a velocidade! 

− Criador! Em cinco segundos precisará se movimentar para a direita o mais rápido que puder! 5..., 4..., 3..., 

O outro barco lança outro míssil em minha direção e a contagem do homem de turbante do outro lado da linha se 
finaliza novamente: 

− 2..., 1..., agora...! 

Eu puxo o manche com cuidado para a direita e meu veículo se desvia lentamente, mas foi o suficiente para o míssil 
bater na água a cinquenta metros de distância à minha esquerda. A explosão levantou outra enorme quantidade de água que criou 
ondas mais fortes no local, mas desta vez o barco que me perseguia perdeu ainda mais a velocidade! Isso causou uma enorme 
nuvem de água à frente dele e pelo videorretrovisor percebi o enorme voo do barco acima do nível do mar em torno de uns 5 
metros de altura. Com isso ganhei maior distância. Vi uma das ilhas à frente e guiei meu veículo em rota de colisão contra ela. O 
barco continua me seguindo, mas de mais longe! Percebi que ele começou a fazer uma curva longa para desviar da terra firme e 
eu movimentei as asas para cima o que me fez voar sobre a ilha! Aproveitei para desligar a turbina subaquática e refrigerá-la. 
Agora enquanto o barco faz sua curva ao redor daquela ilhota eu me dirijo para outra, passando por cima dela também! Minha 
velocidade está caindo, mas a dele caiu muito mais para fazer os desvios! Eu repito esta operação sobre diversas ilhas o que 
aumenta cada vez mais a minha distância do perigo que ele representa! Via celular recebo mais informações: 

− Muito bem! Agora você deve se encaminhar para o continente e assim ele te perderá de vista! Isso esfriará a turbina 
de seu veículo! Mas ainda não estará livre deste grupo que quer te matar! (comenta o estranho homem). 

− Quem são eles, afinal? (pergunto eu ainda gritando para ser ouvido). 

− Não posso te avisar sobre tudo, perderia a graça! 

− Graça? Que graça? Tá falando de minha vida! 

− Que estou ajudando a salvar, quando necessário! 

− Eu achei que Deus iria me ajudar nestas horas, já que deseja uma informação que Ele ainda não tem! 

− Deus? Nem parece que foi você que escreveu seus livros! 

− Já estou começando a duvidar disso também! Como será o caminho daqui para frente? 

− Venha o mais rápido que puder! Nunca pare tempo demais num único lugar! 

12:00. O tal homem desligou o telefone e lá estava eu, prestes a andar mais mil quilômetros de carro! Uma longa 
viagem para um único motorista já cansado! Não posso dormir, não posso parar! Se eles não me pegarem eu mesmo sofrerei um 
acidente! Não sei até quando sobreviverei assim! Encontrei um posto de combustível e aproveitei para reabastecer. Ali mesmo 
comprei um lanche com diversas coisas salgadas, doces e líquidos. Ao voltar ao veículo encaixei tudo em locais específicos para 
isso que projetei especialmente para este carro. Ali tem um porta-copos que não deixa o líquido cair em curvas, frenagens ou 
acelerações bruscas! Então comecei a tomar energéticos e comer continuamente para me manter acordado! A longa viagem me 
ajudou a pensar mais em tudo que estava acontecendo. Como que estes grupos sempre me localizam? Deve ter algum tipo de 
transmissor que foi colocado no veículo. Mas não poderia ser do lado de fora porque o carro é todo liso por cima e por baixo e 
não há lugar para fazer isso! Quando eu estaciono as rodas se recolhem e uma tampa cobre o buraco no local. Mesmo assim 
resolvi ter certeza disso. Aproveitei quando parei em um novo posto de combustível e fiz um check-up completo ao redor do 
veículo, olhando por baixo e em potenciais locais. Não encontrei nada! Entrei novamente e segui viagem. Foi quando comecei a 
pensar diferente! Imaginei que talvez tal equipamento possa ter sido colocado dentro do veículo! Mas por quem? Quando? Tem 
que ter sido recente isso, senão já teriam me matado antes. O carro preto me seguiu desde o hotel naquela cidade onde encontrei 
Iblis! Mas ali não conta, porque eu estava seguindo uma agenda conhecida por diversas pessoas, incluindo meus seguranças! 
Mas eu não dei carona para ninguém recentemente! Apenas... para... o Mário, meu guarda-costas! Sim ele foi o único que entrou 
aqui! Mas eu estive o tempo todo de olho nele..., menos quando prestei atenção à ligação que recebi...! Não... um pouco antes ele 
derrubara o celular no chão do carro... Ele se abaixou... e pôs a mão sob o banco...! É isso! O assento! 
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Parei o veículo num novo posto de combustível que tinha restaurante, lanchonete, um pequeno hotel e padaria. Girei 
meu banco para trás em cento e oitenta graus e assim pude me deslocar pelo interior do veículo, sem sair de dentro dele. Cheguei 
até o banco do carona que também estava virado para trás. Sentei-me ali e comecei a apalpar sob o tal banco. Adivinha o que 
encontrei? Isso mesmo! Um localizador! Agora eu precisava dar um jeito de me livrar daquilo. Vi um caminhão que estava ali 
perto! Sai de meu carro e joguei o tal dispositivo na caçamba! Agora os sujeitos seguirão a pessoa errada. Retornei para meu 
carro, mas tive mais uma surpresa! Vi um carro preto parado ali perto do meu e resolvi correr para sair o mais rápido possível 
dali. Não deu tempo! Dois enormes sujeitos saíram do interior do veículo e bloquearam a minha passagem. Eles sacaram suas 
armas, apontaram-nas em minha direção e disseram: 

− Acabou, falso criador! Nunca mais escreverá nada contra a igreja e a religião católica! 

Senti que era meu fim! Não vi Deus, Iblis, o tal guru e ninguém mais para me ajudar! Eu mesmo tinha que resolver a 
situação! 

− Então vão me matar porque discordam de um livro de ficção? Seus líderes sabem que ao fazer isso o ódio das pessoas 
contra a igreja católica irá aumentar? Sabe que a violência contra os fiéis pode se alastrar com a minha morte? 

− Poupe suas palavras, infiel! Você já foi excomungado pelo próprio Papa! Foi ele pessoalmente quem pediu para 
acabarmos com você, o anticristo! 

Mas para minha surpresa ouvi dois tiros certeiros e abafados que mataram os dois que me ameaçavam! Olhei de lado e 
vi o Mário, meu antigo guarda-costas se aproximando de mim e guardando a arma dele. Ninguém no local vira o que acontecera. 
Estávamos num canto meio isolado e cheio de carros ao redor. 

− O que está acontecendo, Mário! Você colocou um localizador em meu veículo para estes caras me acharem! E agora 
aparece você matando-os! Não estou entendendo nada! 

− Boa tarde, senhor! Minha equipe foi contratada pela editora para protegê-lo, mas esses caras me fizeram uma oferta 
irrecusável! Eu aceitei para poder pegá-los e coloquei o dispositivo em seu carro para eles o acharem!  

− Acha que vou acreditar nisso? 

− Estou aqui, não estou? Acertei eles, não acertei? 

− Por que se arriscou tanto para pegá-los? 

− Percebi que o senhor se importa comigo e minha equipe! Por isso me arrisquei! Para encontrá-lo implantei outro 
localizador na gola de seu casaco quando estávamos ainda no hospital! Foi isso que me trouxe até aqui para salvá-lo. 

Eu levanto a gola de meu casaco e ele retira o pequenino localizador! 

− E agora? O que pretende fazer! (pergunto eu). 

− Eles enviarão outros atrás do senhor! Sugiro que me recontrate para protegê-lo! 

− Rssss! Você só pode estar brincando, não é? Acha que posso confiar em você depois que me usou como alvo para 
pegá-los? 

− Foi necessário para eliminar a ameaça iminente! Eles o estavam cercando e chegando cada vez mais perto! Com isso 
ganhou mais um tempo para descobrir que são estes seres que o perseguem também! Até eles mandarem outros o senhor terá 
tempo para se esconder! 

Eu passo por ele, pisando firme e a porta de meu veículo se abre. 

− Não posso me esconder! Preciso descobrir a verdade sobre o que está acontecendo comigo! Preciso ficar sob os 
holofotes da internet e não na escuridão! 

− Do que está falando? 

− Estamos on line o tempo todo enquanto todos os fatos se desenrolam! 
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− Está falando sério? 

− Claro! Quero que todos saibam quem são as pessoas que querem me matar! 

− Desligue isso! Agora! Eles poderão te encontrar quando reconhecerem os locais onde se encontra! 

− Não! Estarei sempre em movimento até descobrir o que está acontecendo! Depois disso verei o que eu farei! 

− A sua exposição está grande demais! Está atraindo o ódio daqueles que lhe querem mal! O senhor precisa de mim 
para protegê-lo! Pelo menos contra estes caras! 

− Minha exposição é a exposição também de quem também deseja minha morte! Nas últimas horas conheci um monte 
de pessoas que estão interessadas em me matar! Se eu soubesse que escrever era tão perigoso, nunca teria aceitado aquelas fotos 
publicitárias! 

− Sua família pode estar em grande perigo neste momento! Minha equipe poderá protegê-los. 

− Fique longe de mim e de minha família! Eles estão no exterior e quando retornarem, pretendo já ter resolvido 
toda esta confusão!  

Agora eu entro no veículo e ligo o motor. Mário encosta as duas mãos sobre a minha porta e me informa: 

− Eu investiguei este grupo e parece que eles têm conexões com a igreja católica em Roma! 

− Não me diga! Eles me disseram que foi o próprio Papa quem os enviou até mim. Está vendo? Não preciso de 
você para saber quem são meus inimigos! E agora toda a internet também sabe disso! 

− Precisa de mim para salvá-lo destes malucos! 

− Eu preciso que todos me esqueçam e cuidem de suas vidas! 

Acelero o carro e me dirijo para a autoestrada novamente! Pelo videorretrovisor percebo que Mário entrou novamente 
em seu carro. Provavelmente para me perseguir. Mas eu não pretendo continuar sendo perseguido! Se não houver mais nenhum 
localizador em mim ou em meu carro vai ser difícil me encontrarem novamente. Eu acelero meu potente veículo para escapar 
dali em alta velocidade. Estou a quase duzentos quilômetros por hora na estrada. Espero que nenhum radar me pegue neste 
momento. Agora meu telefone celular toca! Percebo que não existe número identificado! Eu o coloco em viva-voz e o atendo 
falando alto, ainda por conta da adrenalina causada pelos últimos eventos! 

− Alô!  

− Nossa quanta agressividade, Criador! 

Percebi que era novamente o tal guru ao telefone! 

− Onde você estava quando precisei de você agora pouco? 

− Eu estava onde tinha que estar e você também! 

− Tá dizendo que sabia o que iria acontecer e não me avisou? 

− Estou dizendo que as coisas devem acontecer da forma como devem acontecer! 

− Chega deste papo furado! Quero respostas agora! Quem é você e por que tudo isso está acontecendo comigo? 

− Tenha calma, Criador! O mundo não foi feito no mesmo dia! Certas coisas ainda terão que acontecer antes de nos 
encontrarmos pessoalmente. Você precisa passar por tudo isso, para que toda esta história se finalize! 

− Está dizendo que eu ainda terei que passar por mais problemas, antes de tudo isso acabar? 

− Sim! A história está longe do fim! Seus próximos dias serão longos e a adrenalina ainda subirá muito! 
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− Olha! Isso não é um livro de ficção! Estamos falando de minha vida, aqui! Eu não sou um 007! Tenho muitos 
recursos para sobreviver, mas sofrer atentados diários nunca fez parte de meu estilo de vida! 

− Fique calmo, Criador! No final tudo se esclarecerá! 

− É! Quando eu vir a luz e Deus lá no fundo acenando para eu ir em direção a Ele! Mas do que estou falando? 
Eu sou ateu!!! 

− Você não morrerá tão cedo, Criador! Quanto a ver Deus... bem isso já é outra história! 

− Olha, agradeço o que fez por mim até agora! Mas eu preciso que você venha também em minha direção. Esta viagem 
será muito longa e eu precisarei dormir e descansar, senão será impossível chegar até você! 

− Pode descansar à vontade! Ninguém tentará prejudicá-lo até amanhã! 

− Até amanhã? Quer dizer que isso tudo irá continuar amanhã? 

− Aproveite para descansar! Este é o momento! Um dos poucos que terá nos próximos dias! 

− Certo! Quando esta adrenalina baixar, acho que dormirei instantaneamente! 

− Relaxe, Criador! Descanse no próximo hotel e prepare-se para a continuação de sua viagem amanhã! Nada mais te 
acontecerá hoje! 

O tal guru desliga o telefone! Tive que concordar! Eu precisava mesmo descansar e até agora ele não “pisou na bola” 
comigo! Pelo menos eu acho que não! Afinal! Ainda estou vivo! Encontrei um novo hotel e percebi que seria adequado para 
mim! Ele ficava numa estrada vicinal o que é bom para me esconder! Parei o veículo! Desci do carro já com minha outra 
mochila nas mãos, agora a de roupas! 

− Boa tarde! (comentei eu com o funcionário local). 

− Boa tarde, senhor! Que carro legal esse aí! Que marca é? 

− Ele não tem marca, não! Fui eu quem o construiu! 

− Nossa!!!! É mesmo? 

− Sim! 

− Legal! 

− Sabe se tem algum quarto disponível para eu tomar um banho e tirar uma soneca agora à tarde? 

− Acho que sim, senhor! Entre aqui pela recepção e veja com a mocinha que está ali. 

− Ahhh! Tá! Obrigado, meu amigo! 

Eu gostei do local! Calmo, bonito, espaçoso, arejado, isolado e ligeiramente fora da estrada principal. Dirigi-me até a 
recepção e bela moça me atendeu com um sorriso no rosto 

− Boa tarde, senhor! Posso lhe ajudar em alguma coisa? 

− Sim! Preciso de um quarto apenas por hoje. Tem algum disponível? 

− Sim, senhor! Cama de casal ou de solteiro? 

− De casal! Quero me espalhar! Rssss 

− Como irá pagar, senhor? 

− Cartão de crédito! 

− Certo! 
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Ela pegou a tal maquininha do cartão de crédito e a parte financeira foi rapidamente resolvida. Restava resolver a minha 
condição física que estava em frangalhos! Eu precisava urgentemente de um bom banho e uma cama macia! 

− A que horas é o jantar? 

− A partir das 19:00 até a meia noite, senhor! 

− Vocês servem um lanche neste horário também? 

− Sim! O que deseja comer? 

− Apenas dois pães torrados e uma vitamina de frutas! 

− Sim! Temos, sim! 

− Quem bom! Vocês podem me acordar ainda hoje às 21:30? 

− Sim, senhor! Pontualmente! 

− Qual é o quarto? 

Ela me deu as chaves e agradeci!  

− Muito obrigado! Diga-me! O meu carro poderá ficar estacionado bem perto de meu quarto? 

− Sim, claro! Todos os quartos são térreos e com garagem privativa e discreta! 

− Quem bom! Então este local parece um motel? Rssss 

− Não somos motel, senhor, somos um hotel de qualidade! 

Ela notadamente não gostou de minha piada infeliz e tentei me desculpar: 

− Foi... só... uma piadinha! Eu sei que estou num hotel! 

Ela nem olhou novamente para mim e desviou o olhar para a tela do computador me ignorando! Legal! Comecei bem 
minha estadia temporária! Dirigi-me de volta para meu carro e fui direta e cuidadosamente para o quarto, observando tudo ao 
redor para saber se nenhum de meus perseguidores habituais estava por ali. Entrei na garagem com ele. Só que para sair tive que 
abrir a porta-gaivota apenas até a metade, porque o pé direito ali era meio baixo. A porta de lona fechou-se automaticamente 
depois que entrei com o veículo. Liguei o alarme dele e entrei no quarto, que estava muito limpo e bem arrumado. Tranquei a 
porta, retirei meus óculos e fui diretamente para o chuveiro! A adrenalina agora começa a baixar! Aproveito o momento para 
pensar em tudo o que está acontecendo. Quando a água cai sobre meu corpo eu consigo, enfim, relaxar! É um dos poucos 
momentos em que consigo fazer isso! Durante o banho! Minha mente começa a viajar agora nos pensamentos sobre o que vem 
acontecendo comigo! 

Parece que ser diferente atrai pessoas que não gostam dessas diferenças! Não sei se conseguirei decifrar o que está 
ocorrendo atualmente comigo! Quem mais poderia saber de tudo além de Deus e Seus filhos? Será que algum deles me informou 
mentalmente sobre tudo o que acontecerá? Será que estou sendo dominado por alguém ao escrever? Alguém que eu não 
comentei em meus livros? Alguém que desconheço? E esse guru? Será que é ele quem eu procuro, afinal? Se ele sabe tudo o que 
acontecerá..., então poderá ser ele que controla minhas mãos e minha mente? As perguntas vão se acumulando e nenhuma 
resposta para apaziguar meus pensamentos! Estou sozinho e ser perseguido por diversas pessoas e entidades não é nada 
agradável! Preciso resolver minha situação o mais rapidamente possível! Se eu souber o que está acontecendo talvez consiga me 
livrar de tudo isso! Tenho que encontrar o tal homem de turbante!  

Agora eu desligo o chuveiro e me enxugo! Saio do box de vidro e me dirijo pensativo em direção à minha mochila de 
roupas sobre a cama! Ali tenho algumas roupas limpas que minha esposa deixou disponível para esta turnê! O que eu não 
esperava é que esta turnê fosse tão inesperada. 

Mas, enfim! Minha vida nunca foi muito normal, mesmo! Passei minha infância de cama com crises de pneumonia. A 
cada quinze dias eu tinha uma nova. Nunca fui de sair muito, por conta de sempre ter sido muito tímido. Com o tempo eu 
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melhorei! Fiz alguns cursos como o de neurolinguística o que me ajudou muito a entender como as pessoas pensam e reagem a 
certos estímulos da comunicação! Isso diminuiu minha timidez e aumentou meu conhecimento sobre as pessoas e suas atitudes.  

Mas nem todo meu conhecimento neste momento pode me ajudar a entender o que está acontecendo comigo! Como 
nunca encontrei um obstáculo que não pudesse ser transposto, não me preocupo com a solução deste dilema, porque sei que a 
encontrarei a qualquer momento! Embora o resultado final possa não ser exatamente o que eu espero! Costumo viver as histórias 
que conto nos livros! Eu sinto o que cada personagem sente enquanto escrevo! Consigo fazer isso ao mesmo tempo para uma ou 
mais personagens que estão juntas na mesma cena! Mas o que vem acontecendo agora comigo está além do esperado, até mesmo 
por mim, que me considero alguém extremamente criativo! O meu telefone celular toca novamente! Eu coloco meus óculos para 
que todos da internet saibam com quem falarei! Agora sim atendo o telefone! 

− Sim! 

− Senhor Alexandre? 

− Sim! Quem fala? 

− Sou agente da CIA! Precisamos nos encontrar com urgência! 

− Da CIA?!?! Por que uma agência americana quer conversar comigo, afinal? 

− Descobrimos há alguns anos atrás um estranho ser usando preto e capuz que vive meditando sempre nos pontos mais 
altos e inacessíveis do planeta. Um de nossos satélites o descobriu e ficamos muito intrigados com esse evento! Tentamos 
chegar até ele, mas nunca conseguimos. O tal sujeito simplesmente desaparece em pleno ar quando nossas equipes chegam 
mais perto. 

− E o que eu tenho com isso? 

− Depois que lemos sua coleção atentamente, percebemos que a descrição da personagem, que o senhor chama de 
Deus, bate perfeitamente com aquele que encontramos nos locais mais inacessíveis do planeta! Queremos saber como o senhor 
sabe da existência dele? 

− Entre na fila, meu amigo! Existem diversas pessoas que estão me perseguindo justamente para saber o que está me 
perguntando! 

− Senhor Alexandre! Descobrimos também que ele o visitou em um hospital em São Paulo! Qual a relação entre vocês? 

− Minha relação com Deus? Bom! Eu sou o cara que escreveu sobre Ele! Essa é minha relação com Deus! 

− Senhor Alexandre! Isso é muito sério! Desconfiamos que tal sujeito seja um ser de outro planeta e não sabemos o que 
ele deseja afinal aqui! 

− Se Isaac Newton estiver certo e meus livros também, estamos muito perto do fim do mundo, meu amigo da CIA. 

− Não estamos aqui brincando, senhor Alexandre! Queremos mais informações sobre o que está acontecendo! Sabemos 
que só o senhor e aquele ser sabem a verdade! Queremos saber também! 

− Neste momento, acredito que ninguém saiba o que realmente está acontecendo! E é isso que estou também tentando 
descobrir! E quando isso acontecer anunciarei tudo o que sei para a imprensa! Acredito que está me acompanhando via internet! 
Muito em breve vocês saberão o que quer que eu descubra! 

− Muito em breve uma equipe nossa o encontrará pessoalmente e será interrogado para falar mais sobre este assunto! 

− Terá que me encontrar primeiro, meu amigo! Mas agora estou em uma missão para descobrir o que os senhores 
também querem saber. 

− Senhor Alexandre! Não se iluda! Se conseguimos encontrar aquele ser... poderemos também encontrá-lo muito 
rapidamente. 

− Entre na fila, senhor! Estou sendo caçado por um monte de gente! 
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− O senhor é quem sabe! Se vier até nós será melhor para o senhor! Se continuar agindo desta forma será considerado 
fugitivo da CIA! 

− Então, boa caçada, meu amigo! 

Desliguei o celular e o coloquei para carregar, porque agora eu pretendo dormir muito! Estava cansado de ser a presa o 
tempo todo. Tenho que surpreender aos outros também, ao invés de ser sempre surpreendido! Como o tal guru disse que somente 
amanhã eu terei problemas, resolvi acordar antes da meia noite de hoje e sair com meu carro pela madrugada a fora, escondido 
na escuridão da velocidade da estrada! 

 

4 de abril de 2013 

1:00 da manhã! Tudo estava indo bem! Nunca gostei de dirigir no escuro, mas este meu veículo tem câmera noturna e 
com ela posso ver um coelho atravessando a pista a duzentos metros de distância! Portanto para mim parecia dia ao dirigir! Eu 
descansei bem no hotel onde comi alguma coisa, tomei um ótimo banho quente e dormi! Acho que nunca ronquei tanto em 
minha vida! Rssss! 

Agora continuo imaginando as diversas possibilidades dos fatos que me cercam! Quem neste planeta poderia ter o dom 
de saber o irá acontecer com tanta riqueza de detalhes? Ninguém! Nenhum homem ou mulher! Então quem de minha coleção de 
livros teria esta capacidade? Apenas alguém que tivesse o dom de ver o futuro! O homem calvo, representante do povo das 
pirâmides! Ou então outro androidis que tenha voltado do futuro e está tentando me proteger sem chamar tanto a atenção 
pública! Mas por que qualquer um deles teria o interesse em me proteger, afinal? Será que ainda faltava escrever um último 
livro? Mas o quinto volume foi o último! Se bem que eu imaginei a mesma coisa quando terminei o terceiro! E depois disso 
escrevi mais dois outros livros! O que faltaria eu ainda escrever sobre a cultura humana? Já disse tudo o que queria e fui muito 
além de tudo isso! Não tenho mais interesse em continuar escrevendo sobre este assunto! Talvez... eu ainda tenha que escrever... 
sobre o que eu estou vivendo neste momento! Falar de uma última personagem que ainda não apareceu em nenhum momento da 
coleção! Isso confirmaria que tudo isso é verdadeiro e não fictício! Será essa então a verdade? Mas como pode ser tudo isso 
possível? Nenhuma de minhas personagens tem o poder de controlar a mente de um humano! Ou..., como disse Deus..., talvez eu 
não saiba toda a verdade sobre o universo! Ou então..., e pior..., talvez eu nem seja humano! Neste caso..., quem seria eu? De 
onde eu vim? Como poderia eu saber de tudo isso sem ter consciência de minha real origem? 

São muitas perguntas e nenhuma resposta! Mas neste momento apenas uma pessoa poderá me responder a algumas 
destas indagações! Aquele que me auxilia por celular! Resolvi ligar para ele novamente. O telefone toca..., toca..., toca...! 
Ninguém responde nada...! Se for realmente um androidis ele não precisará dormir e, portanto, simplesmente não quer falar 
comigo agora! 

4:00 da manhã! Nenhuma novidade adicional! Nenhuma ligação durante a madrugada! Estou um pouco cansado e 
resolvi parar em um posto de combustível vinte e quatro horas! Olhei bem ao redor e poucos veículos estavam no local. Mas três 
caminhões estavam reabastecendo e quatro carros! Passei lentamente por eles e observei que não havia ninguém dentro dos 
carros. Nos caminhões eu não sei! Não dava para ver! A câmera térmica não indicou nada! Portanto ou eles estavam nos 
banheiros ou dentro da lanchonete. Eu precisava ir ao banheiro! Não podia esperar mais. Assim estacionei bem perto do banheiro 
externo da lanchonete para ter certeza que eu teria a proteção de meu próprio veículo! 

Ao sair do toalete dei de cara com o segurança Mário novamente! 

− Nossa!!!! Que susto, Mário! Como é que você me encontra a todo o momento? Quantos localizadores você colocou 
em meu carro, afinal? 

− Meus colegas fizeram um rastreamento em seu telefone celular e descobriram que a CIA está atrás do senhor! 

− Sim, eu sei! Eles me ligaram! Viu como eu realmente não preciso de seu apoio? 

− Senhor! Isso não é brincadeira! Se a CIA o quer então eles o encontrarão! É apenas uma questão de tempo! 

− Olha, Mário! Eu tenho uma pista que estou seguindo para descobrir qual o motivo de toda esta confusão! Vou falar 
com alguém que talvez saiba parte do que está acontecendo! Estou me mantendo sempre em movimento o que dificulta ser 
encontrado! 
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− Entendo! Mas nada disso será suficiente se a CIA o quer! Eles têm novos satélites e ninguém sabe exatamente o que 
fazem! Eles podem estar neste momento chegando até aqui! 

− Tá legal! O que você deseja afinal? O que acha que eu devo fazer? 

− Eu posso salvar a sua vida e matá-los se aparecerem! 

− Matá-los? Eles só querem conversar comigo! 

− Não, senhor! A CIA irá levá-lo à força para os Estados Unidos! E nunca mais o senhor sairá de lá até que eles se 
convençam que não há ameaça em sua presença! Depois disso talvez o matem! 

− Você não pode estar falando sério! 

− Ou se transformará num prisioneiro ou trabalhará para eles o resto de sua vida! 

− Impossível! Eu jamais trabalharei para a CIA ou qualquer outra agência! Sou um escritor não um agente! 

− Essa é a realidade, quer o senhor queira ou não! 

− Quem me garante que não foi algum de seus amigos seguranças que fingiu ser da CIA só para ganhar de volta minha 
confiança? 

− Não tenho como provar que não fomos nós que ligamos para o senhor! Sei que também não tem muitos motivos para 
confiar no que estou lhe dizendo! Mas a sua vida está realmente em perigo e sozinho será morto ou raptado muito em breve! 

− Tem razão, Mário! Confiança é algo que se conquista no dia-a-dia! E você perdeu a sua oportunidade quando me traiu 
a primeira e última vez! Não tenho motivos para acreditar em você agora ou no futuro! Desculpe-me! Eu costumo dar uma 
segunda chance às pessoas, mas neste caso, minha vida está em jogo e sinto que algo surpreendente está para me ser revelado. 
Preciso ir até o fim disso! 

Ao finalizar esta frase eu saí de perto dele e me dirigi ao meu carro! 

− Uma última coisa, Mário! Como é que você sempre me encontra? Não quero te ver mais me seguindo? 

Ele olha desolado para mim e responde: 

− Sinto muito, senhor! Segredos do ofício! 

− Se você me segue sem um localizador..., então qualquer um também poderá! 

Ele confirma com a cabeça! 

− Droga! (digo eu). Então você tem razão! A CIA, com muito mais recursos, me achará ainda mais facilmente! 

− E muito em breve, senhor! 

− Droga! 

Eu entro em meu carro e o dia já está amanhecendo. Eu acelero e rapidamente estou na autoestrada! Percebo pelo 
videorretrovisor que o carro do Mário está me seguindo! Já nem sei mais se é bom que ele esteja ali ou seria melhor que eu o 
despistasse. Tenho um enorme mistério para resolver e tem um monte de gente que não me deixa raciocinar sobre o assunto. De 
repente meu celular toca novamente. Eu olho o número e vejo que não é registrado. Aliás ele nem sequer aparece! Então só pode 
ser de uma única pessoa! 

− Olá senhor androidis! 

− Parabéns, senhor Criador! Foi rápido para me descobrir! 

− Não tão rápido quanto eu gostaria, porque estou ocupado tendo que salvar a minha vida o tempo todo! 

− Isso não é verdade! Eu estou zelando por sua vida também! 
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− Por que minha vida é tão importante para você? O que ganhará com isso? 

− Eu? Ganhar? Se sou um androidis como eu poderia ganhar algo com isso? Está me decepcionando, Criador! 

− Tem razão! Acho que não estou raciocinando direito sobre tudo isso! Vou refazer a pergunta! O que espera de mim 
para o futuro? 

− Ahhh! Agora sim! Esta é uma boa pergunta! Mas acredito que já tenha esta resposta também! 

− Sim! Eu tenho! Mas queria a ouvir de você! Então, espera que eu escreva um último livro da série “A Cultura”? 

− Parabéns novamente! Tem um ótimo instinto e raciocínio muito rápido, Criador! 

− Eu sei disso! Mas a minha principal questão é: como eu pude saber sobre toda a verdade do universo? Foi você quem 
me informou tudo mentalmente e me fez escrever sobre isso? 

− Eu não tenho este poder, você bem sabe! 

− Eu tenho dúvidas sobre o que eu realmente sei! 

− Não se menospreze! Seu potencial é gigantesco! Tenha fé em si mesmo! Muito em breve tudo lhe será revelado em 
detalhes! 

− Muito em breve minha vida poderá não estar aqui para descobrir a verdade! 

− Confie em mim! 

− Todos pedem para eu confiar! Mas o que estou confiando é a minha vida nas mãos de gente que nem sei quem é! 

− Sou um androidis! E sabe que pode confiar em mim! 

− Tá legal! Se é um androidis, com todos os poderes que meu livro descreveu, então eu não preciso ir até você! Venha 
até mim e conversaremos! 

− Não é assim que funcionará desta vez! Você precisa de diversas informações adicionais antes de saber a verdade 
completa! Só assim estará preparado para o que virá! 

− Você é do povo das pirâmides, não é? 

− Sim, Criador! 

− Achei que não se intrometesse tanto assim nos eventos presentes e futuros! 

− Você é inteligente... sabe que eu me intrometo aqui... e ali um pouco! 

− Sim! Eu sei! E por isso quero que me diga se posso confiar neste segurança Mário, que não larga de meu pé? 

− Não vou lhe responder isso agora! O que quero que faça é acelerar mais seu veículo e dê uma distância muito grande 
para ele! Utilize sua versão avião e ande por uma hora em alta velocidade na rota que aparecerá em um e-mail em seu 
computador de bordo... agora! 

Eu recebo o e-mail e o abro! Dou dois cliques no endereço GPS que recebi! Em meu mapa surge uma direção diferente 
da que eu estou seguindo neste momento! 

− Este caminho não me levará ao Paraná! Para onde está me enviando agora? 

− Você irá até uma igrejinha isolada! Lá encontrará uma pessoa que conversará com você! 

− É você quem estará lá? 

− Não! É alguém que precisa conhecer e conversar. 

− É homem ou mulher? Baixo ou alto? Negro ou branco? Que roupa estará usando? 
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− Apenas vá até lá e entre na igreja! O resto acontecerá naturalmente! 

− Não vou a nenhuma igreja nem se for convidado para padrinho de um casamento! As igrejas têm uma foto minha nos 
murais dizendo que fui excomungado! Você sabe que eu não sou bem-vindo nestes locais depois que escrevi “A Cultura”, não é 
mesmo? 

− Apenas vá até lá! Algumas de suas dúvidas serão elucidadas! 

Logo depois ele desliga o telefone e eu simplesmente continuo sem repostas! Agora terei que enfrentar a ira do padre de 
uma pequena igreja numa cidadezinha interiorana! Será apenas mais um querendo minha cabeça, mas parece que não tem jeito! 
Não vejo outra opção! Esperei o melhor momento do trânsito na estrada! Nenhum carro de frente ou próximo de mim. Acionei a 
abertura das asas de meu veículo e levantei voo imediatamente. Liguei a turbina aérea e rapidamente estava eu, a mais de 
duzentos quilômetros por hora voando em direção a um novo destino! O carro de Mário ficou para trás e desapareceu em minha 
tela de cristal líquido. Pela previsão do GPS chegarei lá em uma hora, exatamente como disse o androidis! O tempo foi passando 
e a enorme tensão da velocidade não me fez relaxar. Agora lá estava eu bem próximo de meu novo destino: uma igreja! 

6:00 da manhã! Já perto de onde preciso chegar, vejo um lago junto à estrada. É ali que pousarei! Diminuo a velocidade 
do veículo até perto de oitenta quilômetros por hora, quando me aproximo da água! Pousei! Naveguei até a margem menos 
inclinada! Dirijo-me lentamente para a margem do tal lago e o veículo sobe facilmente a leve inclinação do terreno usando meu 
sistema hovercraft. Já consegui chegar à estrada. Agora recolho as borrachas do veículo e libero o uso das rodas! Em poucos 
minutos alcanço a estrada lateral e acelero para chegar até a igreja! A cidadezinha é realmente bem pequena! Depois de entrar 
em duas ou três ruas eu chego até o local combinado! Estaciono diante da porta principal da casa paroquial! Ligo o alarme do 
veículo e entro calmamente, mas esperando o pior para mim! Não há ninguém no local. Pelo menos aparentemente! Eu caminho 
pelo corredor central até a primeira fila, próximo ao púlpito sagrado! Sento-me e aguardo que alguém apareça. Agora ouço 
passos! Eles vêm em minha direção! São saltos de mulher! Eu viro a cabeça para trás, em direção à porta, para olhar para tal 
pessoa! Ela sorri em minha direção e senta-se ao meu lado. É uma mulher! Vestida de padre! Sim! Uma das poucas ainda no 
Brasil! A igreja católica, para poder ganhar mais adeptos autorizou que mulheres possam sem padres também. No Brasil elas 
foram chamadas de Padrisas! Isso vem abarrotando novamente as missas e os cofres “santificados”! Foi uma boa jogada de 
marketing! 

− Olá, senhor Criador! 

− A senhorita me conhece? 

− Sim! Somos uma cidade pequena, mas não isolada do restante do Brasil! Também temos internet e lemos muitos 
livros por aqui! 

− Certo! Às vezes me esqueço que sou famoso! Sinto muito por estar aqui em sua igreja, mas eu preciso de 
informações! 

− Fique à vontade aqui! Esta é a casa de Deus e aqui todos podem vir. 

− Mas você sabe que o Papa me excomungou, não sabe? 

Ela olha preocupada ao redor, procurando alguém e nada vê! Logo depois declara: 

− Bem! O Papa não está aqui agora! Então neste caso eu posso deixá-lo ficar um pouco mais. 

Eu sorrio para ela e comento: 

− Obrigado, Padrisa! Preciso de sua ajuda, mas não sei o que pedir! 

− Todos nós temos dilemas e dúvidas sobre qual caminho seguir! Isso é normal! 

− Mas o meu problema é muito maior do que a maioria das pessoas! 

− Não me leve a mal, Criador, mas todos que vêm até aqui, dizem a mesma coisa. 

− Bom, então, precisa conhecer minha história! Deus está atrás de mim para saber como sei sobre tudo o que escrevi na 
coleção “A Cultura”! O filho mais cruel dele, Iblis, também quer saber a mesma coisa. A igreja católica colocou assassinos para 
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me perseguir! Agora a CIA também me quer! Alguns fãs perigosos estão querendo me ver! Tenho um segurança pessoal que me 
traiu e me entregou para uns assassinos! Depois diz que fez isso para me ajudar a detê-los! Ele vive me perseguindo! Conhece 
alguém que tenha tantos problemas quanto eu? 

− Todos nós fazemos escolhas na vida! Um dia pagaremos por estas escolhas! 

− Sim, eu sei! Esta frase fui eu quem escreveu! Ela está em meu último livro! 

− Foi lá que eu li! 

− Não sabia que os representantes da igreja católica liam meus livros! 

− É leitura obrigatória para todos nós! 

− Quem os está obrigando a ler? 

− O próprio Papa! Ele deseja que rebatamos com firmeza e convicção todas as suas afirmações sobre quem é Deus e a 
criação do universo. 

− Então é por isso que a editora está vendendo tantos livros meus! Os padres também o querem! 

− Não, Criador! Dezenas e dezenas de fiéis nos cobram em todas as missas explicações sobre o que escreveu! Temos 
que conhecer a fundo cada um de seus livros para rebater suas ideias apócrifas. 

− Então tem amaldiçoado meus argumentos? 

− De forma alguma! Seus textos são profundos e esclarecedores sob vários aspectos. 

− Não entendo! 

− O que acho pessoalmente sobre seus livros não precisa ser necessariamente o que digo aos fiéis! 

− Ainda não entendi! A senhorita fala mal ou não de meus argumentos aos seus fiéis? 

− Eu tenho que dizer que suas ideias estão erradas e sem fundamento científico ou religioso! O que não deixa de ser 
verdadeiro. Mas, pessoalmente acredito que seus argumentos são muito interessantes para se pensar sobre a vida humana e como 
as pessoas avaliam certas coisas da forma errada! 

− Como consegue fazer isso? 

− Fazer o quê? 

− Gostar de algo e falar mal sobre isso? 

− Como um ateu consegue falar mal sobre Deus com tanta profundidade e paixão e ainda defendê-lo como salvador da 
humanidade? 

Eu sorri, porque ela realmente entendeu o que eu quis fazer em meus livros! 

− Tem razão, Padrisa! Acho que quando critiquei a igreja católica eu deveria ter excluído pessoas como a senhorita que 
representam esta mesma entidade! 

− De modo algum, senhor! Seus livros forçaram uma revolução em algumas atitudes antiquadas da igreja católica! As 
mulheres tiveram seus direitos assegurados para se tornarem Padrisas! Algo inédito na instituição! O Papa hoje acha que nós 
somos mais confiáveis que os homens, porque a imprensa descobriu mais de uma centena de novos casos de pedofilia nos 
últimos anos dentro das igrejas. Tudo isso destruiu muito da reputação construída pela igreja no século passado! 

− Parece que nem todo mal é apenas mal! 

− Sim! Quanto ao seu problema... só posso lhe dizer a forma como olho para cada pessoa que vem até mim! Acredito 
que todos têm algum propósito nesta vida! Cada vez que tomamos uma atitude em direção ao nosso destino, estamos alicerçando 
nosso caminho em prol de nós mesmos! Não importa quais dificuldades o senhor encontre! Não importa quantas pessoas o 
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persigam para destruir o que vem construindo! Não importa quantos pretendam te matar! Deus irá protegê-lo de todo o mal, se o 
seu caminho é verdadeiro em prol da humanidade! O futuro irá mostrar a todos a verdadeira face deste Criador de livros de 
ficção! Aquela face em que o senhor põe em discussão o caminho errôneo que as pessoas vêm seguindo! A devoção desmedida a 
crenças e tradições! As atitudes egoístas! As decisões de líderes que não representam a opinião da maioria do povo ou de seus 
liderados! Não importa o que aconteça a você! Sua verdade se mostrará algum dia! E nesse dia, a humanidade se curvará diante 
de alguém tão criativo e capaz de observar o mundo sob uma ótica privilegiada! 

Eu sorri para ela! E comentei: 

− Obrigado, Padrisa! Agora entendo por que eu deveria ter vindo aqui! Suas palavras precisavam fazer parte de minha 
jornada até onde preciso chegar! Eu não estou em busca de algo fictício! Estou em busca de mim mesmo! De quem realmente 
sou e do que acredito! Acho que a igreja acertou em lhe escolher para este cargo! A população local é privilegiada por tê-la aqui! 

− Que nada, Criador! O mundo é que tem o privilégio de lhe ter como escritor! 

− Meu nome é Alexandre! Hoje deixei de ser Criador para ser seu criado! Obrigado! Jamais esquecerei da senhorita e 
de tão belas palavras. 

− Meu nome é Larissa! Me inspirei em sua obra para lhe dizer o que disse! Eu é que tenho que lhe agradecer por ter 
possibilitado a minha presença aqui neste cargo e nesta igreja como líder espiritual de nosso povo! 

Nós nos levantamos e eu a abracei polidamente! Um abraço sincero, amistoso e de muita fraternidade. Se Deus existe, 
eu senti ali, naquele lugar, naquela pessoa iluminada, naquelas palavras inspiradoras! Enquanto eu andava pelo corredor em 
direção à saída, imaginei que talvez estivesse pondo em risco o emprego dela, porque neste momento milhares de pessoas viram 
e ouviram o que ela me dizia! Minha webcam estava ligada! Mas depois pensei que a exposição da verdade e da forma como a 
Padrisa colocou sua opinião, tornará tudo mais difícil para seus superiores a destituírem de seu cargo! Espero que eu tenha razão 
caso contrário estarei fazendo uma grande confusão na vida de outras pessoas e na de instituições consagradas por todo o 
mundo! Enquanto eu andava, dois homens enormes, vestindo ternos negros, entraram na igreja e vieram em minha direção! 

− Senhor Alexandre? (questionou um deles). 

− Eu? Não! (respondi com firmeza porque penso muito rápido). Ele veio até aqui e foi até o bar na esquina do lado 
direito! 

Por um instante eles me olharam, quase como se acreditassem no que eu disse, já que o fiz com muita segurança! Mas 
eles não caíram em minha mentirinha! Um deles colocou a mão no bolso de seu paletó, sacou uma foto com meu rosto em close 
e sorrindo, olhou bem para ela e depois me apresentou a prova de minha mentira. Agradeço isso ao vasto material publicitário 
que a editora publicou sobre mim! 

− Somos da CIA, senhor Alexandre, e temos muito que conversar! 

− Sinto muito, senhores! Estou em peregrinação em busca das respostas que desejam. Assim que eu as tiver terei o 
maior prazer em divulgá-las a todos! 

− Infelizmente para o senhor, sua peregrinação acabou! Agora é hora de falar com Deus. O presidente americano quer 
conversar pessoalmente com o senhor na Casa Branca! 

− Peça para Deus esperar! Tenho coisas mais importantes para fazer agora! 

Ao dizer isso eu tento passar entre eles, que agarram fortemente meus braços, impedindo que eu saísse da igreja. A 
Padrisa percebeu o problema e caminha em passo acelerado em direção a nós três. Meu carro, estacionado em frente, também 
notou que meus batimentos cardíacos e minha pressão aumentaram, graças a um equipamento, que também funciona como 
relógio e está em meu pulso! O veículo, em código vermelho, reconhece os dois homens como um perigo potencial para mim! A 
inteligência artificial ergue um dispositivo diretamente do teto do carro e lança dali dois dardos tranquilizantes contra meus 
oponentes! Eles sentem a picada nas costas e fazem caretas. Imediatamente olham para trás e não veem ninguém. Eu aproveito o 
momento favorável e encerro a conversa: 

− Bem, senhores! Eu agradeço o estranho cumprimento de vocês segurando em meus braços, mas agora preciso ir! 
Obrigado pela visita e voltem sempre, a Padrisa daqui tem muito a lhes ensinar! 
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Ela acaba de chegar junto de todos nós e pede a eles por mim. 

− Larguem-no em nome de Deus! Este homem não fez nada de errado! 

Ao dizer tais palavras, os dois enormes agentes começam a amolecer! O produto dos dardos tem efeito rápido! Eles 
dobram os joelhos lentamente e caem de frente aos pés da Padrisa na escadaria da igreja. Eu os ajudei durante a queda, 
segurando-lhes os braços para não baterem os joelhos ou a cabeça no concreto durante a queda! Agora eles parecem estar 
rezando feito muçulmanos! Dobrados de joelhos e de frente para a porta da igreja! Volto-me sorridente para a representante 
católica para me despedir definitivamente: 

− Parece que suas palavras têm mais força do que imaginara! Até alguns muçulmanos ajoelham-se aos seus pés! Muito 
obrigado por tudo, Padrisa! 

− O que aconteceu a eles? 

− Acho que ouviram a voz da razão! A sua voz da razão! Eles irão rezar algum tempo nesta posição e quando acharem 
que seus pecados estão pagos, eles se levantarão com muitas dores por todo corpo, além da coluna, joelhos e pescoço. 

Ela abaixa-se para saber do estado de saúde deles enquanto eu também o faço para retirar os dois dardos que os 
acertaram nas costas. Continuo descendo as escadas e caminho até meu carro, que abre a porta-gaivota para mim. 

− Quem é você realmente? (grita ela do alto das escadas). 

− Eu ainda não sei! Estou em busca de minha identidade! 

Eu me sento e o banco logo depois gira para a posição normal de dirigir! O volante avança em minha direção, enquanto 
a porta se fecha! Aciono o histórico de meu GPS e escolho novamente a direção para o Paraná! Acelero meu veículo e vou 
embora dali, muito feliz com as palavras de consolo que recebi daquela mulher formidável! Dirigi-me para a estrada e acelerei o 
mais rapidamente possível. Queria manter uma distância confortável daqueles sujeitos da CIA. 

− Muito bem, caros leitores e meus perseguidores, mais um capítulo desta intrincada história se foi! Quero aproveitar 
para pedir aos líderes locais da igreja da Padrisa que acabei de visitar, que nada façam a ela! Entendam que qualquer ato de 
revanchismo neste momento não será bem interpretado pelas pessoas. Esperem um pouco mais para saber até onde toda esta 
loucura irá! Estamos todos muito curiosos para saber a verdade! 

8:00 da manhã! Estava morrendo de fome! Precisava de um lanche urgente para conseguir aguentar até a hora do 
almoço! Na estrada encontrei um restaurante e resolvi ali mesmo parar para comer algo. Chequei visualmente o local, ainda de 
dentro do veículo, enquanto andava lentamente procurando uma vaga e resolvi desta vez esconder um pouco a minha aparência. 
Aproveitei o sol forte e coloquei uns óculos de sol e um boné para me esquivar dos eventuais “fãs”! Porém meu carro é um 
problema! Ele realmente chama a atenção por ser diferente e naturalmente as pessoas vêm até mim para saber mais sobre ele! Se 
eu não fosse famoso isso não seria um problema! Por segurança preciso dele próximo de onde me encontro e tive que estacioná-
lo perto da porta de entrada. Um pequeno grupo de pessoas que também estavam chegando e outro grupo que estava indo 
embora cercaram calmamente o veículo e começaram a observar os detalhes dele. Percebi que eu deveria ser discreto e 
rapidamente entrei no restaurante-lanchonete! Lá me dirigi ao balcão e pedi um suco de laranja e duas coxinhas de frango! Ao 
meu lado sentou-se um casal muito animado que puxou conversa comigo. 

− Aquele carro lá fora é seu? 

Eu olhei para os dois, para meu veículo, sorri e respondi. 

− Sim! Eu mesmo o construí! 

− Ele é enorme, né? 

− É! Teve que ser feito desta forma porque ele também é um barco, hovercraft e avião! 

− Tá falando sério? 

− Sim! Estou! Tenho este projeto há mais de 30 anos e gastei uma verdadeira fortuna para construí-lo! 

− Como é possível alguém construir algo assim sozinho? 
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− Com muita criatividade, engenharia, dinheiro e disposição para começar de novo quando tudo dá errado! 

− Nossa! Fascinante! Eu gostaria muito de dar uma volta nele com o senhor! 

− É! Mas infelizmente hoje não será possível! Preciso chegar num local distante e tenho pouco tempo para fazer tudo o 
que preciso. Eu pretendo montar uma empresa para produzi-lo em série no ano que vem! Então organizarei eventos para testes! 
Neste dia vocês poderão se inscrever para conhecê-lo em detalhes. 

− Que legal! Vamos nos inscrever sim! Podemos pelo menos ver o painel dele? 

− Desculpe-me! Eu realmente estou atrasado e hoje não será possível! 

− É só uma olhadinha! 

− Olha! Em todos os locais em que vou com este veículo as pessoas o cercam e desejam conhecer mais o interior! Cada 
vez que eu abro a porta uma avalanche de pessoas querem entrar ali e conhecer os detalhes! Neste momento o tempo vai 
passando e quando eu menos espero passaram-se horas! 

− Entendo! Eu e minha esposa estamos curtindo nossas férias e viajando por todos os locais do sul do Brasil. É uma 
viagem sem destino! Se nos disser um endereço com dia e horário quando tiver mais tempo estaremos lá! 

Eu sorrio para eles pela insistência em querer conhecer meu veículo. 

− Você gosta muito de automóveis, não é? Qual seu nome? 

Ele estica a mão para me cumprimentar e diz seu nome: 

− Sou José e minha esposa é Maria. É um prazer, senhor...? 

− Alexandre! Então são José e Maria? Como na Bíblia? 

− Sim! Costumamos dizer que nossa história juntos é sagrada! 

Eu sorrio para ele porque mais uma vez outra coincidência de nomes acontece em toda esta minha história pessoal! 

− Mas me diga, que motor você está usando neste seu veículo? (questiona ele). 

− Eu uso mais de um motor! Ele tem uma turbina aérea, um motor de 300 cavalos para tocar as rodas e motores 
elétricos para as hélices e turbina aquática. 

− Nossa! E não fica muito pesado? 

− A carroceria é de fibra-de-carbono e uso muito plástico e alumínio no interior! 

− Você deve ter gastado uma fortuna para fazer tudo isso? 

− Sim! Nem queira saber! Vendi tudo o que eu tinha há alguns anos atrás e não consegui terminá-lo. Mas aí 
aconteceram mudanças em minha vida e comecei a ganhar muito dinheiro. Foi quando continuei investindo e o terminei aos 
poucos! 

− Eu nunca fiquei sabendo nada a respeito de seu veículo! Como conseguiu deixar a imprensa longe de seu projeto? 

− Eu corri atrás de investidores muito tempo! Todos eles gostavam do projeto, mas as respostas eram sempre as 
mesmas! É um projeto muito bom, parabéns, mas não faz parte do tipo de investimento que fazemos! Boa sorte! Trabalhei em 
sigilo dentro de um galpão alugado e agora que ele está pronto e funcionando sempre aparece um milionário ou um novo 
investidor querendo aplicar dinheiro no projeto e ganhar junto comigo! Mas quem não quer mais sou eu! Talvez no ano que vem 
eu monte um negócio próprio com produção limitada para fabricá-lo para o mercado nacional e internacional. Se meus negócios 
continuarem indo bem! 

− Você trabalha em quê? 

Eu olho o relógio e para não falar quem sou levanto-me para ir embora. 
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− Olha! O papo está bom, mas preciso ir! Meu destino me aguarda! 

− Diga-me um dia e local para que eu possa conhecer mais seu veículo! 

− Sinto muito meu amigo! Minha vida anda muito agitada no momento e nem sei o que acontecerá daqui a pouco! 
Vamos inverter! Dê-me um cartão seu e prometo que eu entrarei em contato quando a situação se acalmar! 

Todo esperançoso ele retira o cartão de visitas de seu bolso e descubro que estava conversando com o dono de uma 
grande construtora no Paraná! 

− Muito bem, José! Quando as coisas se acalmarem em minha vida, você e sua esposa serão os primeiros que 
convidarei para dar uma volta em meu veículo! 

− Muito obrigado, senhor! Será uma honra poder conhecer todo o potencial deste incrível e maravilhoso veículo! 

− Bom passeio sem destino para vocês! 

− Rssss! Obrigado! Aguardaremos ansiosos pelo seu retorno! Estamos torcendo para que tudo dê certo para o senhor! 
Boa sorte! 

Sorte é o que irei precisar mesmo, pensei eu! Porque as coisas não estão fazendo muito sentido para mim, neste 
momento! Quando estou saindo vejo o veículo do Mário, segurança, perto do meu, me esperando! Faço uma careta e vou até ele! 
O vidro escuro se abre e conversamos novamente! 

− Quanto você quer ganhar para me deixar em paz? (pergunto a ele). 

− Senhor Alexandre! A editora me paga para protegê-lo. Quando o senhor dispensou minha equipe eu fiz uma nova 
proposta e eles aceitaram! Eu o seguirei para protegê-lo como puder. 

− Mário! Eu sinto que estou prestes a descobrir o que está havendo! Muito em breve eu encontrarei alguém que me 
esclarecerá o motivo de toda esta confusão! Ainda não sei como me livrarei de meus perseguidores, mas pelo menos o motivo de 
tudo isso estar acontecendo eu preciso descobrir. 

Eu olho para trás e vejo uma multidão cercando meu exótico veículo neste momento. 

− Eu te disse para se livrar deste seu meio de transporte! O senhor nunca conseguirá se esconder por muito tempo com 
um veículo assim! (declara o negro Mário). 

− É! Você tem razão! Mas por causa dele eu ainda estou vivo e não fui raptado pela CIA. 

− E por minha causa também o senhor continua vivo! 

Eu olho de volta para ele e respondo com firmeza: 

− Por sua causa eu quase fui morto! 

− Sinto muito, senhor! Eu já lhe expliquei tudo isso! 

− Pare de me seguir! Sua ajuda poderá levá-lo à morte junto comigo! As forças que me perseguem não fazem parte de 
sua alçada! Me auxiliar não é uma boa ideia! 

− Como eu já disse! Somos muito bem pagos para morrer por nossos clientes se for preciso! 

− Afaste-se de mim! Será melhor para nós dois! Não desejo ter sua morte em minha consciência! Vou ligar para a 
editora agora mesmo e cancelar este seu novo serviço! 

− Não faça isso, senhor! Vamos fazer um acordo! Eu cuido dos humanos que o perseguem e senhor dos sobrenaturais! 

Eu sorrio para ele! Flexiono minha coluna para ficar na mesma altura do rosto dele e faço minha última observação! 

− Mário! Vá para casa! Procure alguém menos complicado para proteger! Estou pronto para morrer se este for enfim o 
meu destino! Mas não será fácil me pegarem porque eu tenho recursos ao meu favor e alguém que está me ajudando por 
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telefone! Eu e meu veículo somos uma dupla difícil de combater! Além do mais, esta cruzada é só minha! Antes mesmo de 
escrever meu primeiro volume sobre a Cultura eu já sabia que seria caçado pelos homens de mente pequena e desprivilegiada! 
Não há muita novidade em tudo isso para mim! Este carro foi construído para me salvar de diversas situações possíveis. A única 
coisa estranha de tudo isso são as próprias personagens de meus livros existirem e me perseguirem! E é apenas este tipo de 
informação que estou buscando desvendar! Com todo o restante eu posso lidar. 

− Tenho uma dívida de gratidão com o senhor por se preocupar comigo e meus homens! Sinto-me na responsabilidade 
de ajudá-lo! Mesmo que a editora cancele o contrato eu continuarei protegendo-o! 

− Até quando? Até morrer? 

− O senhor disse que em breve terá uma resposta para o fim de tudo isso! Estarei com o senhor até este momento! 
Depois veremos o que acontecerá! 

− Acho que você é mais louco do que eu! (comento a ele). 

− Em todas as áreas existem pessoas dispostas a ir além do trivial! Nós dois somos um exemplo disso! 

− Olha não sei como você me encontra o tempo todo! Mas não facilitarei o seu serviço. Quanto mais longe eu ficar de 
você será melhor para a sua saúde pessoal! Portanto, não espere que eu ande lentamente para que possa me acompanhar! 
Seguirei meus instintos e farei o que tenho que fazer. 

− Certo! Então temos um acordo! 

− Se chama isso de acordo, então realmente temos um! 

Eu me afasto dele e caminho em direção oposta de onde se encontra meu carro! Mário estranha isso enquanto me 
acompanha com seu olhar! Agora eu aperto um botão em meu celular e um programa automático começa a rodar no computador 
de bordo do veículo. A suspensão pneumática é acionada o que faz com que as rodas se abaixem, levantando toda a carroceria! 
As pessoas se afastam e o carro liga-se sozinho! Ele começa a andar em minha direção para espanto de todos que antes não viam 
ninguém em seu interior. A porta gaivota do lado do motorista abre-se sozinha e eu entro depois o breque é acionado 
automaticamente ao se aproximar de mim! Agora eu assumo o controle e dirijo-me para a estrada em velocidade. O negro Mário 
continua em meu encalço. Eu até sinto certa segurança com a presença dele por ali. Me parece ser um bom homem e de 
princípios! Mas também temo pela vida dele! Andei algumas horas pelas estradas sinuosas que me darão acesso ao endereço 
distante do tal androidis no Paraná!  

10:30 da manhã! Meu carro estava precisando de mais combustível. Ele, além de ser flex, é também híbrido! Isso 
aumenta minha autonomia e diminui a necessidade de combustível adicional, já que é pintado por fora com um novo tipo de 
células solares! Elas agora vêm em tinta! Neste momento recebo um e-mail. Parei em mais um posto de combustível para 
reabastecer.  

− Completa o tanque com álcool, por favor! 

Aproveitei para ler o tal e-mail: 

“Compre agora na loja de conveniência um isqueiro e um spray com álcool pequeno! Assinado: Androidis” 

Eu estranhei tal pedido, mas como tudo é estranho nessa história, esse seria apenas mais um detalhe! O rapaz ficou 
completando o tanque, enquanto fui até uma das lojas de conveniência comprar os tais spray e isqueiro! Como eu nunca fumei e 
não uso spray...! Serão itens sem utilidade neste momento! Achei que ficaria tudo calmo neste posto, mas alguém no interior da 
tal loja me reconheceu! Os quatro sujeitos perceberam quem eu era. Eles eram fiéis devotos e extremamente tementes a Deus! 
Mas para meu azar, não eram tementes a mim! Resolveram então me confrontar! 

− Ei...! Você não é aquele escritor dos livros mentirosos falando absurdos de Deus, Jesus e da igreja? 

− Eu? Não! Nem sei do que estão falando! (comento eu muito seguro, enquanto pagava os materiais que eu comprara 
colocando o isqueiro no bolso direito de minhas calças e o spray no bolso esquerdo). Obrigado, senhorita! (agradeço a moça do 
caixa). 
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De longe o segurança Mário já havia descido do veículo dele e aproximava-se cauteloso da loja, olhando tudo ao redor! 
Lá dentro eu estava ficando num enorme sufoco! Os quatro aproximaram-se de mim e um deles, nervoso, pôs sua mão de forma 
agressiva sobre meu ombro esquerdo! A garota do caixa fica apavorada com o que pode acontecer agora! Num ato reflexo 
agarrei a mão do sujeito com a minha mão direita e torci seu dedo indicador, forçando-o a dobrar o braço para trás das costas! A 
seguir, e também muito rápido, empurrei-o contra a parede ao lado, segurando-o com mais força ainda, enquanto eu falava ao 
ouvido dele. 

− Eu não sou quem você está pensando! E nunca ameace alguém sem saber quem ele é realmente! 

Mário percebeu o problema e correu para o interior da loja. Meu erro foi ficar de costas para os outros três caras, 
enquanto imobilizava o primeiro! Um deles deu-me um soco nas costas! Isso doeu muito, acreditem! Eu caio no chão e neste 
momento o segurança Mário entra com a arma na mão e os ameaça: 

− Muito bem! Mãos para cima todo mundo aqui! Eu sou detetive particular e se alguém se mexer levará um tiro!  

Imediatamente os quatro agressores se afastam de mim e olham atônitos para o enorme segurança negro! Eu começo a 
me levantar lentamente, sentindo muitas dores em meu rim esquerdo! 

− Você está bem? (questiona-me o segurança particular). 

− Já estive melhor antes de começar a escrever! (comento eu, enquanto me ponho em pé com as mãos nas costas). 

− Saiam todos daqui! Agora! Senão chamarei meus colegas policiais que os levarão presos e quebrarão suas 
pernas e braços na cadeia! Se quando eu sair os vir novamente lá fora eu mesmo vou atirar em vocês! (comentou Mário 
olhando feio para eles). 

− Você sabe quem é ele e sobre o que escreve? (questiona o sujeito que eu torcera o braço). 

− Não me interessa isso! Vocês estão agredindo alguém sem motivos! (declara Mário). 

− Ele falou mal de Deus, Jesus, da igreja católica e do Papa! (informa o outro cidadão exaltado, que me deu um 
soco). 

− E você é pago para defender o Papa? Eu sou pago para defender o sujeito que atacaram e não vou pedir mais 
uma vez! Saiam agora daqui ou eu não me responsabilizo pelos próximos segundos! (ameaça Mário). 

Os quatro aceleram o passo, saem da loja em direção ao carro deles e partem rapidamente dali. 

− Como deu aquele golpe no cara, segurando-o contra a parede? (perguntou Mário a mim). 

− Você viu aquilo? Eu vi esta cena num filme e o apliquei no sujeito para testar! (respondi). 

− Você é maluco? Não se aplica um golpe sem treinar! Você poderia ter se machucado muito! 

− Fala isso porque não sabe o tamanho da dor que já estou sentindo agora! E além do mais, agi por impulso! Nem 
pensei no que deveria realmente fazer quando ele pôs a mão em meu ombro! Eu sou contra a violência, desde que não me 
agridam...! Piadinha! Nunca bati em ninguém antes de hoje! 

− Precisa de ajuda para voltar para seu carro? 

− Não! Preciso de uma máquina do tempo! 

− E o que faria com isso, agora? 

− Ou voltaria no tempo e esqueceria o que escrevi ou iria para frente no tempo para descobrir logo o que está 
acontecendo! 

A moça do caixa estava ainda muito assustada com tudo isso e eu me despeço dela! 

− Obrigado, mocinha! Desculpe-me o transtorno! É que estou passando por um momento muito esquisito ultimamente! 

− O senhor vai ficar bem? (perguntou ela a mim). 
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− Acho que não! Mas não se preocupe, um dia quem sabe tudo passará! Tô precisando muito ver Jesus agora! 

− Achei que tivesse dito que era ateu? (comentou Mário enquanto andávamos para fora da loja). 

− Não leve muito a sério o que digo! Nem sei mais o que estou pensando, quanto mais o que estou dizendo! Nossa! 
Como dói! 

Aproximo-me de meu veículo, a porta se abre e sento-me, ainda com muita dor, ainda amparado pelo segurança!  

− O senhor falou mesmo mal de Deus? (perguntou Mário). 

− Você o conheceu no hospital! O que achou Dele? 

− Aquele não é Deus! 

− É o que todos querem acreditar, mas isso não muda o fato de que Ele existe exatamente daquele jeito que eu descrevi! 

Mário caminha agora para o dele para continuar me seguindo! Enquanto eu me dirijo para a estrada meu celular toca 
novamente. 

− Alô! 

− Senhor Alexandre? 

− Sim! Quem é? 

− Sou bispo da igreja católica e estou entrando em contato para pedir que pare de fazer o que está fazendo! 

− Quer que eu pare de dirigir meu carro? Por quê? 

− Não estou brincando! Isso é sério! Desligue seu sistema on line! Está constrangendo toda a igreja católica com suas 
atitudes! 

− Eu não ouvi seu nome, senhor bispo! 

− Não vou falar meu nome para que todos na internet não saibam quem sou! 

− Acho que não estou entendendo! A igreja envia pessoas para me assassinar e o senhor é que quer se esconder? 

− Desligue seu sistema on line para conversarmos! 

− Depois que fui exposto aos seus assassinos eu não estou interessado em conversas secretas! Converse comigo desta 
forma ou continue tentando me matar! 

− A igreja não está tentando matá-lo! Aquelas pessoas radicais não estão ligadas à igreja! 

− Então eles mentiram quanto ao fato de o próprio Papa tê-los enviado para me matar? 

− Senhor Alexandre! O mundo está cheio de loucos! Se acreditar em cada um deles se tornará tão louco quanto eles. 

− Então a igreja não está mais chateada comigo? Afinal os maiores consumidores de meus livros são padres e Padrisas! 

− Senhor Alexandre! Esta situação está ficando insustentável! Não pode expor a igreja da forma como o está fazendo! 
É um sacrilégio! 

− Bem! Eu vejo apenas duas formas de resolvermos esta situação: ou vocês me matam logo ou se retratam perante a 
opinião pública! 

− Não podemos nos retratar por algo que não estamos fazendo! 

− Que tal começar dizendo que não sou mais excomungado! Para mim não faz diferença o honorário título que me dão! 
Já para seus devotos mais radicais será um sinal revelador! 
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− Somente o Papa pode revogar tal coisa! E ele discordaria disso! 

− Certo! Então que tal virem a público para reconsiderar o que acham sobre minha obra? 

− Não podemos fazer isso! Sua obra é ofensiva a todos os católicos! Além disso, suas insinuações e afirmativas sem 
provas jogaram na lama toda a história da igreja católica e seus propósitos. 

− Senhor bispo! Não se pode jogar na lama algo que já estava lá! Não faz diferença jogar mais lama em uma instituição 
que fez questão de pular dentro dela! Não fui eu quem fez isso! Eu apenas apontei o dedo para a forma como a humanidade foi 
tratada durante os dois mil anos da história da instituição! Quanto às minhas insinuações, tenho licença para escrever livros de 
ficção! Espero apenas reflexão de meus leitores, nada mais! 

− Suas atitudes são malignas e destruidoras! O senhor deseja apenas difamar a igreja católica e prejudicar os 
trabalhos de Deus para o futuro da humanidade. 

− Senhor bispo sem-nome! Se Deus existe, como a igreja prega hoje, porque no passado Ele fora muito cruel e 
desumano, acho que o maior interesse de um Pai tão poderoso seria que seu filho mais brilhante se desenvolvesse e pudesse se 
liberar um dia da casa onde nasceu! O Pai de bom senso, e acredito que se Deus existe, seria o caso, iria querer ver seu filho 
crescer, evoluir, casar-se e ter sua própria vida! Ele sempre estaria visitando ou recebendo a visita do filho querido, mas este 
deve ter que andar pelo seu próprio caminho, porque ninguém merece um filho vagabundo dentro de casa e que depende de tudo 
para viver! Sabe do que estou falando? Aquele filho que pede as chaves do carro? Dinheiro para dar uma voltinha? Um “rolé” 
com os amigos? Ahh! Me desculpe! Padres e bispos não sabem bem destas coisas porque são solteiros! Não sabem como 
funciona a vida em família! Talvez seja por isso que vocês estão sempre enganados na forma como acham que as coisas devam 
funcionar! Quem sabe se pudessem casar e ter filhos, veriam que o mundo mudou e que educação e respeito não é a mesma coisa 
de dois mil anos atrás! 

− Sua petulância faz com que até as pessoas de bem queiram matá-lo! 

− Está se candidatando para esta missão, senhor bispo sem-nome? 

− Não, senhor! O Papa já o excomungou! Agora Deus fará o restante contra você! 

− Achei que Deus fosse amor? E que perdoa sempre seus filhos? Mas não tenho certeza porque não conheço bem a 
religião! 

− Certas criaturas não têm salvação e nem sequer a merecem! 

− Senhor bispo sem-nome! A salvação de uns pode ser o inferno de outros! Leia minha obra novamente, já que a tem na 
cabeceira de sua cama! Mas leia com outros olhos! Não se prenda a forma como sempre vê todas as coisas! Leia o conteúdo e 
preste atenção nas mensagens! Meu livro fala de pessoas e atitudes. Meu livro fala de respeito e devoção ao que é certo! Meu 
livro mostra uma nova e diferente forma de olhar para as religiões e tradições! Se puder ler tal material desta forma verá que 
prego o respeito, a amizade e o amor ao próximo! O resto é ficção! 

− Sua vida hoje é resultado de suas atitudes anteriores! O senhor está pagando o preço da ousadia! Mesmo que a 
igreja pudesse lhe ajudar, nunca mais o senhor terá paz nesta vida! Cavou sua cova e terá que viver e morrer nela! 

− Obrigado pelas palavras de incentivo, senhor! Mas sou otimista! Assim que eu descobrir a verdade sobre o motivo de 
estar sendo perseguido por Deus, Iblis e um androidis saberemos todos o que está acontecendo! Continue acompanhando minhas 
aventuras e também descobrirá! Mas peça para seus homens radicais darem um tempinho para mim! Senão esta novela acaba 
antes do último capítulo! 

− Não acredito no que está acontecendo! Você está inventando tudo isso para enganar as pessoas e colocá-las contra a 
igreja! 

− Senhor bispo! Eu tenho apenas cinquenta anos de idade para comprovar minha idoneidade! Já a igreja tem mais de 
dois mil anos! Então será mais fácil eu provar minha inocência nesta história, baseada em meu passado, do que o senhor provar 
algum tipo de inocência no passado de sua instituição! 
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Ele desliga o telefone bruscamente porque não gostou de minha última afirmação! Mas estou on line e poderia ficar 
horas falando aos meus ouvintes. Mas acho que isso ficaria chato depois de algum tempo. Prefiro me concentrar em minha 
missão, que é sobreviver para descobrir a verdade! 

− Bem, caros amigos que estão me acompanhando nesta peregrinação cultural! (comento eu com aqueles que me 
acompanham on line). Como veem são muitas ligações telefônicas, muita confusão e nenhuma resposta clara! Parece que será 
mais um longo dia este! 

Mas a monotonia da estrada está prestes a se transformar em aventura novamente. Pelo meu videorretrovisor noto dois 
veículos, um na cor branca e outro na cor preta. Ambos vêm em minha direção muito rapidamente! Eles parecem disputar 
corrida, mas não sei o que pretendem ganhar com isso! Os dois passam como uma bala pelo veículo do Mário e o primeiro, o 
carro branco, se emparelha comigo, enquanto o outro vem logo atrás e não consegue passar. O veículo ao meu lado começa a 
abrir o vidro e esta foi a minha dica para sumir dali! Desde que comecei a ser perseguido fiquei muito esperto com as coisas 
diferentes ao meu redor. Pisei fundo em meu acelerador e em menos de quatro segundos já estava a mais de duzentos 
quilômetros por hora. Os dois veículos também aceleraram e não me deixam fugir dali. De dentro do veículo branco, que ficou 
ligeiramente para trás, do lado direito do carro vejo uma metralhadora saindo pela janela. Agora não há mais dúvidas! O prêmio 
que buscam naquela competição de corrida particular entre os dois é a minha vida! Ele atira, mas meu carro é blindado! Não há 
vidro traseiro e, portanto, dificilmente as balas penetrarão na carroceria!  

Percebo que o Mário tenta nos acompanhar, mas para ele é mais difícil porque seu carro não tem a mesma potência do 
meu e dos que me perseguem! Noto que o veículo branco e o preto estão se engalfinhando na estrada! Os dois emparelharam e 
suas laterais estão sendo amassadas uma contra a outra. Isto demonstra que eles pertencem a grupos diferentes! Pelo menos 
pararam temporariamente de atirar em mim! Quer dizer mais ou menos! Algumas balas ainda vêm em minha direção acertando a 
carroceria! Depois de diversas batidas laterais um contra o outro e algumas trocas de tiros, o carro preto perde o controle da 
direção e sai da pista. Já no acostamento ele retorna para a estrada! Mas até mesmo o veículo do Mário já conseguiu passar 
rapidamente por ele e aproxima-se agora do carro branco, que perdera velocidade durante o embate! 

Eu diminuo minha velocidade porque queria saber o que iria acontecer naquela briga de veículos! Acompanho tudo pelo 
meu videorretrovisor no painel central. Parece loucura, mas sou muito curioso!  

Todo o local é uma serra com curvas fortes e guard rails. Eu estava descendo a tal serra. Numa estrada próxima mais 
abaixo o trânsito estava lento e dentro de um dos carros uma família de três pessoas está se divertindo com a minha vida agitada 
via internet. A filha do casal, sentada no banco traseiro, está com um tablet (computador em forma de livro que não utiliza 
teclado externo ou mouse. Tudo acontece diretamente na tela touch screen) nas mãos e sentada no banco traseiro. Ela percebe, 
olhando para as imagens que eu transmito através da webcam em meus óculos, que eu me encontro na mesma estrada que eles 
estão! 

− Puxa pai! O tal Criador está sendo perseguido nesta mesma estrada neste momento! Ele acaba de passar pelo mesmo 
local onde passamos agora há pouco! 

− Tem certeza, minha filha? (questiona a mãe). 

− Sim! Daqui a pouco ele chegará até aqui e sendo perseguido pelos outros três carros. Vai voar bala em nossa direção! 

− Ai! Meu Deus! Será? (comenta a mãe). 

− Parem com isso vocês duas! Nada disso aí é real! É um programa que inventaram para vender mais livros desse cara! 
Como se ele precisasse disso! Li uma reportagem que disse que nunca nenhum escritor brasileiro vendeu tantos livros quanto 
esse tal Criador! Dizem que se continuar assim muito em breve ele será um dos homens mais ricos no Brasil! 

− É verdade tudo isso, pai! Eu acredito que ele está sendo sincero! Estou acompanhando os bate-papos dele e todo o 
desenrolar da trama! Deus, Iblis o tal homem calvo e ainda a igreja católica e fãs radicais! Estão todos realmente o perseguindo! 

O pai faz cara de pouco caso para a mãe insinuando que a filha é bobinha por acreditar nisso tudo! A mãe olha 
assustada para ele enquanto a adolescente, no banco traseiro, não desgruda os olhos de seu tablet! 

Na estrada o veículo branco vem com tudo atrás de mim! Acelero novamente meu carro, mas logo eles se aproximam! 
Acho que o carro de meu perseguidor usa nitro (sistema que ajuda a envenenar o veículo. O componente base de tal equipamento 
é o óxido nitroso que é injetado no motor com o pressionar de um botão no painel) para ganhar mais potência e velocidade 
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instantâneas! Vi que à frente havia uma curva acentuada na estrada então abri as asas do veículo e acelerei mais. Eles, 
percebendo que eu iria fugir voando, também aceleram mais e encostam em meu carro! Agora estão me empurrando, na intenção 
de desestabilizar meu sofisticado transporte! Eu estou ziguezagueando na pista para não deixá-los emparelhar comigo! Isso 
destruiria uma de minhas asas! Agora não há mais tempo! Acelero ainda mais e mudo a posição das asas para poder subir! Meu 
veículo começa a levantar voo! A curva chega rápido! Eu subo também rápido para me livrar do impacto no guard rail na lateral 
da pista! O veículo branco não teve tempo para isso! Bateu de frente no local e ficou com a frente totalmente amassada! No 
interior seus ocupantes ficaram feridos e vejo a fumaça saindo do carro deles. Já voando percebo que há alguma coisa errada! O 
motor de uma das hélices está falhando e não quero esperar para saber o que acontecerá! Imediatamente diminuo a velocidade e 
procuro uma pista mais abaixo para pousar!  

− Falha no motor direito da hélice do sistema hovercraft! (informa meu computador de bordo). Falha na estabilização 
do veículo na versão aérea! Retorne imediatamente para o solo! Emergência! Retorne imediatamente para o solo! 

Um dos tiros que recebe deve ter estragado o motor elétrico que aciona uma das duas hélices do sistema hovercraft, que 
é responsável para sustentação aérea de meu veículo. Eu ainda aciono a turbina aérea, mas o computador rejeita tal opção! 

− Sem o conserto do motor elétrico da hélice direita, a turbina não poderá ser acionada! (declara o computador de 
bordo). Emergência! Retorne imediatamente para o solo! 

O trânsito abaixo de mim está muito pesado nas estreitas estradas! Não há lugar para pousar! Mas eu não tenho escolha! 
Estou rapidamente perdendo potência e não poderei postergar mais a minha situação aérea! Encontrei entre dois veículos um 
pequeno espaço, que não é suficiente, mas é isso ou cair sobre outro carro. Conforme eu me aproximo começo a buzinar 
continuamente, chamando a atenção de algumas pessoas na estrada abaixo.  

Lá embaixo a adolescente que acompanha em seu tablet minha aventura percebe que a imagem que ela vê neste 
momento é a do carro deles na estrada! 

− Pai! Pai! 

− Que foi? Por que está gritando? 

− O tal Criador está voando e vai cair em cima da gente! Acelera! Acelera! 

− Para com isso minha filha! Quem é este idiota que está buzinando? Não dá para passar! Tá tudo parado! 

− Acelera Pai!  (grita ela desesperada enquanto abaixa a cabeça para desespero de sua mãe). 

A traseira de meu carro aéreo acerta rapidamente a frente de um dos veículos na estrada, forçando a frente do meu a se 
abaixar fortemente! Então eu caio meio de bico no chão e também bato na traseira do outro que está à frente, justamente o da 
família cuja garota acompanha minha história! Isso faz com que eu empurre o veículo deles com mais força para frente contra 
outro carro, causando um pequeno engavetamento no local! Agora, com tudo parado eu aciono um botão para recolher as asas 
que parece não terem sido danificadas na queda! Abri a porta-gaivota e saí para ver o resultado do acidente que causei. Meu 
veículo parece bem, porque foi construído para suportar condições muito difíceis! Mas o prejuízo dos outros foi maior! Consegui 
com isso parar de vez a estrada, que já não andava muito naquele momento! O dono do carro cuja frente acertei na queda, saiu 
também para ver o estrago! Ele parecia meio atônito por um carro ter batido nele vindo do céu! Eu olho para cima e vejo o 
veículo preto parado lá no alto com um dos dois sujeitos de terno também negros, observando o resultado do acidente e ao lado 
da batida do carro branco. Ainda ouvi um tiro disparado lá em cima e logo depois o outro sujeito de terno preto aparece também 
para me observar. Eu os reconheci! Eram os caras da CIA que estavam atrás de mim. 

− Puxa cara! De onde você veio que eu não entendi? (comentou o sujeito cujo carro amassei a frente). 

− Eu estava voando e caí! (respondi eu). 

− Voando? Como? Está todo mundo andando devagar nesta estrada! Como conseguiu andar tão rápido? 

− Você não entendeu! Eu estava voando mesmo! Literalmente! Eu vim da pista lá de cima! 

Neste momento a família do carro à frente cuja traseira abalroei, também desceu do veículo e a filha estava toda feliz e 
comemorando! Não entendi o que estava acontecendo e olhei espantado para ela. 
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− Que legal, pai! (falou a filha do casal). Ele é o Criador, que eu estava acompanhando no tablet! 

− O Criador? Aquele maluco que está fugindo de todo mundo? Que escreveu aquela coleção de livros? (comentou o pai 
da menina). 

− Eu mesmo, senhor! (respondi quando eles se aproximaram de mim). Sinto muito por esta confusão toda! 

− Sentiu muito? (questiona ele impressionado). Você sabe o que acaba de fazer? 

Preocupado notei que ele estava um pouco alterado e não sabia o que iria acontecer depois. 

− Não se preocupe com nada, senhor! Eu pagarei em dinheiro agora mesmo por todos os prejuízos! (respondo eu). 

− Você acaba de nos deixar muito famosos, meu amigo! (comentou o pai todo feliz da vida). 

Eu estranhei o comentário e franzi minha testa para a observação dele! A esposa acelera o passo e se posiciona entre 
mim e o marido dela para ficar de frente comigo, enquanto faz declarações toda sorridente olhando diretamente para meus olhos: 

− Bete! Amiga! Se estiver assistindo... faço parte agora da história do Criador! Estou na NET. Beijos! 

Eu viro a cabeça para o lado para observar o terceiro motorista que estava mais à frente e também fora envolvido no 
acidente! Ele se aproxima lentamente para saber o que aconteceu. Mas a mãe agitada agarra em meu rosto para que eu continue 
olhando na direção dela, porque sabe que a webcam está em meus óculos! E ela não quer perder a oportunidade de aparecer na 
história que estou vivendo. Sem opções eu continuo olhando de frente para ela, enquanto histérica a mulher grita para os 
netespectadores: 

− Oi mundo! Estou aqui também! Eu juro que não acredito no que está acontecendo neste momento! É incrível! 
É tudo verdade! Que lindo! 

Eu desvio o olhar dela e olho novamente para cima! O veículo preto desaparecera! Não está mais lá! Nem mesmo os 
dois homens da CIA. O terceiro motorista envolvido aproxima-se de mim e me pede algo inesperado depois de uma batida de 
trânsito: 

− Senhor Alexandre? Pode me dar um autógrafo? 

− Eu? Claro! Mas também preciso lhe pagar pelo prejuízo! 

Ele sorri enquanto os motoristas e passageiros dos veículos que ficaram presos atrás do engavetamento que causei 
começam a se aproximar! Entre autógrafos e elogios que venho recebendo pela beleza e utilidade do carro, pela obra que escrevi 
e pela loucura que estou vivendo esta tal história, faço transferências automáticas para as contas para cada um dos três em que 
bati. Agora é possível, com apenas uma senha, um celular e uma conta recheada, transferir valores altíssimos! Meu banco 
propicia isto! Foi mais fácil do que eu esperava porque meu gerente também estava acompanhando o desenrolar da história via 
internet. Para cada um dos veículos em que bati transferi valores bem acima do esperado pelo acidente. Deste modo pude me 
livrar de ficar muito tempo ali parado. Quando estava quase finalizando recebi mais uma ligação em meu celular. Olhei para meu 
aparelho e vi que o número não era identificado! Só podia ser o tal androidis! A garota, que não largava o tablet dela para 
acompanhar a minha história, também viu a imagem da tela de meu telefone e grita para a platéia local: 

− Por favor! Fiquem todos quietos! É o androidis que está ligando para ele. Isso é muito importante. Calem-se 
todos! 

De repente ficou um enorme silêncio no local, pois aquela plateia também estava interessada em saber mais! Todos 
arregalaram os olhos e viraram os ouvidos em minha direção para poderem acompanhar meu bate-papo. Fiquei impressionado 
com tudo o que estava acontecendo. Senti-me num palco de teatro onde a assistência (também conhecida como plateia) olhava 
vidrada para mim aguardando o desenrolar da peça! E como se tudo isso não fosse suficiente o tal homem calvo não fala 
diretamente comigo em meu celular, mas sim com todos que estão ali e agora! 

− Boa tarde pessoal! (grita o androidis do outro lado da linha para delírio da platéia local, porque ouviram isso pelo 
tablet da adolescente). E aí, Suzan? (falando ele com a adolescente do tablet).  
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− O androidis sabe meu nome!!!! Ele sabe meu nome!!!! (comenta ela olhando arregalada para todos no local que 
sorriem para a cena). Eu tô ótima! Como sabe meu nome? 

− Eu sei de tudo, Suzan! Você pode me fazer um grande favor? 

− Claro! Claro! O que quiser, senhor alienígena! 

− Diga ao Criador para sair daí o mais rápido possível! O pessoal da CIA está chegando e irão pegá-lo! 

− Eu estou ouvindo, afinal você ligou para mim! (respondo eu com meu celular no ouvido). 

− Pessoal! Vocês estão me ouvindo? (grita no celular para a plateia ao meu redor). 

− Sim! Sim! Sim! (respondem as diversas vozes locais). 

− Preciso que vocês impeçam a passagem dos carros que vêm aí para que o Criador possa fugir e consertar o veículo 
dele mais à frente! (declara o calvo homem pelo celular e pelo tablet da Suzan). 

Imediatamente todos retornam felizes para seus carros para fecharem a passagem dos veículos que passam lentamente 
pela nossa direita. Suzan está chorando de alegria por fazer parte de tudo isso! Algumas pessoas se empolgam com a fama que 
eu neste momento estava desejando não ter! Ela empurra o pai e o outro motorista, envolvido no acidente, de volta para seus 
carros para que ambos retirem seus veículos dali permitindo assim que eu possa dar a partida e sair o mais rápido possível do 
local. 

− Tirem seus carros daqui! Ele precisa ir embora agora! Senão a história acaba! 

Eu ainda falei pelo meu celular com o androidis: 

− Exibido! Não sabia deste seu traço de personalidade alienígena! 

− Criador! Curta o momento! Não é todo dia que alguém pode ser feliz! (respondeu ele para mim). 

− Seu carro pode andar? (pergunta a menina para mim enquanto eu ofereci um monte de cartões de visita meus para 
ela). 

− Sim! Acho que sim! (respondi eu). Parece que apenas o motor elétrico da hélice direita foi atingido. Distribua estes 
cartões meus para todos aqui, por favor! 

− Ai, que legal! Poderemos conversar por telefone também? 

− Sim! Mas deixe tudo isso acabar primeiro, depois eu visitarei cada um de vocês, está bem? 

− Então vamos lá! Saia daqui agora! Sua vida está em risco! Vai! Vai! (grita o motorista cuja frente do veículo eu 
amassei). 

Eu estava atônito com tudo o que está acontecendo, porque percebi que estavam todos envolvidos nesta aventura louca 
de minha vida! Entrei em meu veículo e dei a partida. O motor foi acionado! A platéia vibrou com isso! Comecei a andar e 
acelerei para longe dali sob aplausos e palmas efusivas! Fiquei meio constrangido por deixar aquele pessoal na estrada com seus 
veículos parcialmente destruídos! Mas a minha vida está em jogo neste momento e preciso chegar ao fundo desta história! O 
mais incrível foi toda esta situação quase trágica que acabou na verdade se tornando engraçada, quando pude pensar melhor 
nisso! 

O carro da CIA e de Mário chegaram até o local e perceberam que não conseguiriam passar facilmente por ali. Estava 
tudo parado por pelo menos um quilômetro! Isso me deu a oportunidade de escapar! Eu estava cada vez mais próximo de meu 
destino: encontrar o homem calvo e saber um pouco mais sobre o que vem acontecendo comigo! Durante o caminho acionei o 
programa de checagem de danos e agora o resultado final me foi apresentado: 

− O único dano do veículo é o mau funcionamento do motor elétrico da hélice direita! (informa a voz feminina da 
inteligência artificial do veículo). 

Eu converso com ela enquanto dirijo: 
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− Localize alguma loja em meu caminho que venda este motor para que eu providencie a troca urgente dele! 

− Localizando...! Aguarde...! Em vinte quilômetros, num pequeno desvio de rota existe uma loja de revenda de motores 
elétricos novos!  

− Que bom! Identifique no GPS o novo destino intermediário para que eu possa resolver isso agora! 

− Recalculando novo caminho...! Tempo estimado para troca do motor é de vinte minutos! (comenta o computador de 
bordo). 

− Muito bem! Então vamos acelerar mais para ganharmos tempo de estrada! 

Eu piso fundo no acelerador e minha velocidade aumenta rapidamente! O tempo está passando e ainda não tenho as 
respostas que desejo! Depois de uma curva eu vejo parado no meio da estrada nada mais, nada menos do que Deus! O Pai de 
olhos vermelhos de Jesus! Eu breco com tudo! Os freios ABS fazem o serviço, mas se eu não desviasse ligeiramente o veículo 
teria atropelado o tal ser! Ele olha para mim e reaparece ao meu lado, dentro do meu carro! 

− Por que não apareceu antes aqui ao meu lado ao invés de me dar um susto tão grande? (pergunto eu a ele). 

− Dirija! Vamos sair daqui! (fala Deus com sua típica voz grave e assustadora). 

Quem sou eu para discutir com o próprio Deus? Fiz o que Ele mandou e segui meu caminho! Vários minutos se 
passaram sem que eu comentasse nada e nem Ele tampouco! Como o silêncio era aterrador, resolvi questioná-lo durante o 
caminho: 

− Já sabe o que está acontecendo comigo? (pergunto eu ao todo-poderoso). 

− Quero saber quem é este alienígena com quem fala ao telefone com você! 

Eu ergo minhas sobrancelhas, entorto ligeiramente a boca, volto novamente meu olhar para a estrada e comento: 

− Sei apenas que ele veio de um planeta que um dos deuses destruiu, porque o povo dele não quis atravessar o portal 
dos Anjos! Eles são muito avançados e os poucos sobreviventes estão aqui na Terra, incógnitos, para que os deuses não 
penalizem os humanos por os abrigarem! 

− Você fala de coisas que nem mesmo Eu sei! (declara Deus, olhando para mim). 

− Tudo isso é uma enorme surpresa para mim também! Não sei o que dizer sobre isso! Pensei em diversas 
possibilidades! Achei até que algum de seus filhos estivesse fazendo isso comigo, mas eles devem saber apenas o que Você 
sabe! Portanto, nenhum deles está por trás disso! 

− Apenas Iblis vive hoje em dia entre os humanos! Estou tentando levá-lo para a outra dimensão, mas não está sendo 
fácil! Ele muda de aparência com muita facilidade e também tem o poder de desaparecer de um local e aparecer em outro. Não 
consigo pegá-lo! 

− Deve ser difícil para um Deus não conseguir fazer algo! Não saber o que está havendo comigo... não conseguir pegar 
Seu filho...! 

Ele olha sério para mim! Não gostou de minha observação! Engulo em seco, porque imagino as diversas formas que Ele 
poderia naquele momento me matar! Mas para minha sorte Ele voltou novamente sua atenção para a estrada à frente e 
respondeu: 

− O mistério de sua vida vai além do conhecido por Mim e pelos outros deuses! 

− Do que está falando? Não imagina quem possa estar por trás disso tudo? 

− Pelo que li em sua obra o tal alienígena androidis não faria isso com você! Ele interfere em toda a história de forma 
pontual! Mas quem está fazendo isso queria que o mundo inteiro soubesse da verdade passada e sobre os eventos futuros! 

− Não conhece nenhuma espécie viva neste universo que possa fazer tal coisa? 
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− Quando fui exilado neste planeta as experiências dos outros deuses estavam no início também! Depois que criei o 
homem e fui banido do Firmamento não tive mais informações sobre os resultados dos trabalhos dos outros iguais a Mim! Se 
existe uma espécie viva que sabe toda a verdade e quis contá-la a você desta forma Eu a desconheço! Mas quando Eu pegar o 
responsável por tudo isso, ele será destruído! Pagará caro por tamanha ousadia! 

Engoli novamente em seco porque imaginei que eu seria o próximo a ser morto por aquele Deus cruel e violento. 
Arrisquei a pergunta. 

− Espero que não ache que sou responsável também por tudo isso! Afinal nem sei se fui eu quem escreveu tudo aquilo! 

Deus olha diretamente para mim com cara de mau! Volta-se novamente para a estrada e comenta: 

− Ao longo da história, muitos humanos escreveram coisas que desconheciam e que se mostraram verdadeiras depois. 
Sempre atribuíam tal responsabilidade a Mim! Nunca tive nada a ver com isso! Eu também os indaguei a respeito, e assim como 
você nada sabiam além do que escreveram. O mais incrível é que alguns deles eram analfabetos e nem sequer sabiam ler o que 
escreveram! 

− Minha nossa! Então realmente existe algo ou alguém manipulando tais coisas por toda a humanidade. E parece que 
desta vez eu fui o escolhido! 

− Sim! Não tenho como explicar tais coisas. A única diferença entre você e os outros, que também escreveram sobre o 
que não sabiam, é que você está determinado a descobrir o que está acontecendo. Os outros achavam que era obra minha e se 
contentavam com isso! Desconfio que somente o mensageiro das informações é que poderá encontrar a verdade! Continue 
procurando a resposta! Quero muito conhecê-la também! 

− Acha que tem a ver com vida após a morte? 

− Não existe vida após a morte! 

− É mesmo? Diga-me mais sobre isso! 

− É muito complexo! Você não entenderia! 

− Tente! Sou muito aberto a novas informações! Conheço diversos assuntos e consigo interpretar bem as coisas que 
vêm até mim! 

− É por isso que está nesta enrascada! 

Depois de alguns segundos Ele resolve me dar uma dica breve sobre o pós-vida! 

− O que existe é a transferência da consciência dos seres vivos para outro plano de existência! Os deuses acreditam que 
o universo paralelo, que se formou depois que criamos este aqui, abriga as consciências de todos que morrem por todo o 
universo! Nunca pudemos entrar lá! Não temos certeza do que acontece naquele ambiente. Mas também nunca influenciou 
diretamente o que fazemos ou o que acontece aqui! 

− Então podemos descartar o outro lado da vida como parte da solução deste meu problema? Nenhum de Seus filhos 
que já morreu, contou o que viu no universo paralelo? 

− Você faz perguntas demais! Isso me irrita! Descubra o que está acontecendo! O seu segredo poderá mudar o futuro da 
vida neste universo! 

Ao dizer isso Ele desaparece do acento de meu carro! E eu estou a mais de cem quilômetros por hora! Eu engulo em 
seco novamente porque aquele último pedido me soou de certa forma como uma ameaça! 

− Espero que tenha gostado do passeio..., Senhor! (grito eu para o além). Vai com Deus...! Ops...! Foi mal! Você já 
é Deus! 

Logo depois chego até a tal loja de motores elétricos novos. Ali conversei um pouco com o pessoal e mostrei o meu 
problema. Rapidamente eles me venderam um novo e até trocaram o danificado em poucos minutos! O restante do dia foi mais 
tranquilo, sem nenhum outro problema para me atrapalhar a viagem. 
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5 de abril de 2013 

8:00 da manhã! Depois de ter dormido muito bem em outro hotel de beira de estrada, meu telefone toca novamente. É o 
tal número não identificado! 

− Alô, androidis! 

− Bom dia, Criador! Está pronto para mais um dia de fortes emoções? 

− Não! Estou cansado disso! Vou correr a toda velocidade porque até o fim deste dia quero te encontrar pessoalmente! 

− Não tão rápido, Criador! Você terá que passar por mais algumas coisas ainda antes desse momento! Se todos 
conseguissem rapidamente chegar ao final de suas jornadas só encontrariam a morte! Curta a viagem! Divirta-se com seu 
veículo! Aprecie a natureza! Faça novos amigos! 

− Olha! Entendo o que você quer dizer! Eu gostei de ter conversado com aquela Padrisa, foi legal o contato direto com 
o pessoal do engavetamento, gostei do casal José e Maria e de outras pessoas que conheci, mas eu preciso de informações mais 
conclusivas sobre o que está acontecendo comigo! 

− Para se assistir a um bom show é preciso comprar as entradas antecipadamente, esperar o dia do evento chegar, 
enfrentar uma fila longa na entrada, escolher o melhor lugar na plateia, aguardar o show começar, que às vezes atrasa, porque 
o ator principal nem sempre está pronto no momento correto! 

− O que está tentando me dizer realmente...? E esta história de ator que se atrasa!?!? Fica me enviando de um lado para 
outro e sempre para longe do meu destino...! Você depende de alguém para revelar o que está acontecendo comigo...? A quem 
está tentando proteger...? 

− Tenha paciência, Criador! O momento correto chegará quando tiver que chegar! 

− Para você é fácil dizer isso, porque já sabe o dia certo de todas as coisas e o que irá acontecer em cada uma delas! 
(digo eu). 

− É verdade! Nunca existem surpresas para mim! A não ser este detalhe que acaba de realçar, de que eu nunca preciso 
me preocupar com nada, porque sei exatamente onde todos os caminhos nos levarão! Nunca tinha parado para pensar sobre 
isso!?!? 

− Já eu não gosto das surpresas! Preciso sempre saber com antecedência o que irá acontecer! Mas nas últimas cem horas 
ao que mais tenho acesso são informações inesperadas e eventos que não deveriam fazer parte do meu dia-a-dia! 

− Lembra-se do que comprou para se proteger? 

− Claro! Estão sempre comigo! Estou pronto para usá-los quando for necessário. 

− Precisará dele muito hoje à noite! Esteja pronto! Se não funcionar sua vida poderá correr grande risco! 

− Como se isso fosse novidade atualmente para mim! 

− Desta vez o risco é grande! Fique alerta! Mas antes quero que vá visitar alguém! 

− Já sei! Terei que me distanciar um pouco de meu destino para esta nova visita! 

− Sim! Você está ficando cada vez melhor em adivinhação! Talvez consiga descobrir todo o mistério sozinho antes de 
me encontrar! 

− Não sou tão bom assim! É que você vem se repetindo em seu modus operandi e começo a achar que está fazendo isso 
de propósito para eu demorar a te encontrar! 

− Se continuar assim, nem precisarei mais te ligar! Você sabe de tudo! 

− Engraçadinho! Me envia logo o endereço de onde terei que ir! Vamos resolver isso de uma vez por todas! 



51 

Em meu e-mail aparece a posição GPS para onde devo ir! Dou dois cliques com meu dedo indicador na própria tela, 
posicionada no centro de meu painel, e percebo que terei que dar uma voltinha de duzentos quilômetros extras antes de atingir o 
meu destino final. 

− Tá legal, androidis! Mas um desvio forçado de rota! Vou conhecer tal pessoa agora! Como de costume você não me 
informará quem será tal pessoa, não é mesmo? 

− Exatamente! Você está tão bem, que eu nem vou falar mais nada! 

Ele desliga o telefone e eu me dirijo para o tal endereço para encontrar novas surpresas! O caminho é tortuoso, cheio de 
curvas e retornos! Cem quilômetros entre serras e vias movimentadas. Tudo para atrasar o meu encontro final! Onde preciso e 
desejo realmente chegar! Mas, fazer o quê? Logo à frente vejo um posto de gasolina! Olho para meu marcador que indica que 
preciso urgentemente de combustível. Resolvo então parar ali e abastecer! 

− Complete o tanque para mim, por favor! (digo eu, enquanto aperto um botão no painel e a tampa traseira se ergue 
expondo toda a parte náutica do veículo e também o acesso ao tanque de combustível). 

− Que “da hora” esse carro, senhor!!!! (exclama o frentista). 

− É! Eu também gosto muito dele! 

Da administração do posto vem uma pessoa, que parece ser o proprietário, em minha direção. Eu já estou fora do 
veículo para esticar um pouco as minhas pernas! 

− Não acredito!!!! É você mesmo? O Criador em pessoa? (comenta o suposto dono do posto). 

− Olá, senhor! Bom dia! (respondo eu). 

− Bom dia!!!! Tenho acompanhado à noite a edição das imagens que a editora está fazendo! Você é de verdade? 

− Espero que sim, porque senão estamos vivendo dentro de um livro neste momento!!!! Rssss (informo eu). 

De repente o homem fica mudo e com cara apavorada em minha direção! 

− O que foi? Está com receio de ser mais uma personagem sem nome em um livro meu? (declaro eu na tentativa de 
fazer mais uma piada). 

Mas a situação não tem graça! Eu ouço o barulho de uma arma sendo engatilhada bem próxima à minha nuca! Viro o 
pescoço para trás bem lentamente e vejo três sujeitos armados, mal-vestidos, descalços e com os olhos arregalados. Pareciam 
drogados! 

− É um assalto! Todo mundo quietinho aí! Passa toda a grana que tem no bolso! Anda! Anda logo! 

Eu procuro ficar calmo porque aprendi que ficar com medo e em pânico é uma péssima ideia, não importa a situação! 

Um dos frentistas, que é meio gordinho, desmaia olhando para a cena e cai no chão! 

− Vai logo, tio! Me dá a chave do carro bacana, anda logo! (exige o sujeito que me aponta a arma). 

− Este carro não tem chave! Ele liga sozinho quando você entra nele! (declaro eu calmamente e sem me virar totalmente 
para o sujeito). 

− Tá de brincadeira, tio? Quer morrer hoje? 

− Senta no carro e verá que ele ligará sozinho! (agora eu me viro lentamente para o sujeito e continuo falando 
calmamente com uma expressão tranquilizadora). 

Enquanto isso os outros dois foram até o caixa e já roubaram todo o dinheiro dali! Eles correm de volta em nossa 
direção com as armas nas mãos! O idiota, que apontava a arma para mim, resolveu sentar no interior de meu carro e 
discretamente acionei um botão em meu cinto que acionou uma programação especial de roubo do veículo com um potencial 
sequestro! 
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− Iiii! Não é que o tiozinho falou a verdade!!!! (declara o bandido, olhando para mim). Perdeu bacano! Muito idiota 
um carro que liga sozinho! 

− Tenha cuidado com este carro! Senão Deus pode te castigar! (falo jocosamente com os meliantes). 

− Deus tá do meu lado, tio! Eu sempre me dou bem! (declara o assaltante que está “dirigindo” meu carro). 

Ele acelera com tudo e sai cantando pneu do posto! Os vidros escuros do veículo fecham-se sozinhos! O frentista 
gordinho que havia desmaiado agora levanta-se rapidamente, justamente quando eles foram embora dali! Meu carro, logo depois 
de sair do posto, para, um pouco antes de chegar à rodovia! O veículo engata a ré e retorna lentamente até onde eu continuava 
parado. 

− Ai, Meu Deus! Eles estão voltando aqui! (declara o dono do posto). 

O frentista gordinho começa a tremer todo e desmaia novamente, caindo ao chão! 

− Aproveite para chamar a polícia! (requisito eu ao dono do posto). 

− Não vai dar tempo! (declara o dono do posto). 

Agora o carro encosta junto a mim! Eu respiro fundo e prendo a minha respiração! As portas-gaivota se abrem! Uma 
grossa fumaça branca sai de dentro, espalhando-se rapidamente pelo chão e pelo ar ao redor! O sistema de exaustão interno do 
veículo entra em ação, sugando o excedente para fora! Em poucos segundos a tal fumaça branca se extinguiu totalmente. Agora 
eu volto a respirar normalmente! O pessoal do posto se aproxima de meu veículo e percebem que os três sujeitos estão 
desmaiados nos assentos e presos com uma cinta de aço que os envolveu. O banco tem este sistema de segurança para não deixar 
os ladrões escaparem! 

− Os três estão desmaiados? (questiona um dos frentistas). 

Ao ouvir tal coisa, o gordinho levanta-se rapidamente do chão! Parece que seus desmaios só duram o suficiente 
enquanto há perigo!?!? 

− Quem os prendeu aí? (questiona outro frentista). 

− O destino! (respondo eu). Afinal de contas! Quem rouba deve ficar preso, não é? 

Eu aperto novamente, e discretamente, o botão em meu cinto e o programa de segurança é desativado. As cintas de aço 
retornam deslizando para o interior dos bancos, liberando novamente os três bandidos desmaiados! 

− Vocês me dão uma mãozinha para tirarmos três idiotas de dentro de meu carro? (requisito eu). 

Todos me ajudam a retirá-los dali puxando-os pelos braços, pelo pescoço e pela camisa deles. O dono do posto observa 
as armas que caíram no interior de meu veículo e conclui algo inesperado: 

− São de plástico! As armas deles são de plástico! 

O frentista gordinho aproxima-se de um dos bandidos desmaiados pega-o pela gola da camisa e fica frente a frente com 
o meliante indefeso. Olhando feio para ele o tal funcionário ameaça-o: 

− Da próxima vez procure um posto mais fácil de roubar, idiota!  

Todos olham para ele, estranhando a coragem de alguém contra o meliante desmaiado. O gordinho o joga no chão e 
ainda dá-lhe um chute, com raiva do moleque! O dono corre para chamar a polícia e os outros funcionários vão atrás de cordas! 
Em poucos minutos estão os três delinquentes amarrados numa das colunas da cobertura do posto. 

− Obrigado por ter reavido o nosso dinheiro e ajudado a prender os safados! (declara o dono do posto). 

− Isso não foi nada! O duro é lidar com assassinos e seres de outros planetas! (exclamo eu). 

− Rsss! Venho acompanhando o seu problema pela internet e confesso que achei que era tudo mentira! Pensei que fosse 
um reality show novo! 
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− Tudo começou em primeiro de abril! Portanto, está sendo difícil até mesmo para mim acreditar em tudo isso! Agora 
preciso ir embora. Você entende por que não posso ficar muito tempo nos mesmos lugares, não é? 

− Sim, claro! Pode deixar que eu explico tudo à polícia, quando chegarem... daqui a duas horas! (comenta ele 
jocosamente). 

− Entendo! 

Eu coloco a mão no bolso e retiro meu cartão de crédito para pagar o combustível! 

− Não precisa pagar, não! 

− Mas eu não sou um dos assaltantes! Quero pagar! 

− Rssss! Não! Você estava no lugar certo na hora certa e com o carro certo! 

− Mas ainda tenho uma dívida com você! Quero pagar o combustível! 

− Vai em paz, meu amigo! Boa sorte com a solução de seu problema! Quando passar aqui novamente terá mais um 
tanque cheio de combustível grátis para passear. 

− Bem...! Se é assim...! Obrigado... e boa sorte! 

Quando vou entrando em meu carro percebo um pequeno objeto sobre a porta-gaivota! Eu o pego e desconfio que isto 
seja um localizador! Afasto-me do veículo e vou até o local onde os bandidos estão amarrados e coloco discretamente o 
localizador no bolso de um deles! 

− Boa sorte, meu amigo! Você irá precisar! (falo eu com o sujeito que me apontou a arma). 

− Solta a gente, senhor! Nossas armas nem eram de verdade! (comenta ele num português ruim, típico dos bandidos). 

Eu me afasto dali, entro em meu carro e vou-me embora do local, acenando para os funcionários do posto! Mais à frente 
vejo em meu retrovisor o carro do tal Mário, novamente me seguindo! 

− Como esse cara consegue me encontrar a toda hora? (exclamo eu). Será que existem outros localizadores por aqui? 
Pelo menos ele parece realmente querer me proteger! 

10:00 da manhã! O tempo vai passando e eu agora estou muito próximo do novo endereço que eu deveria ir! Cheguei! É 
uma casa! Simples! Tudo parece tranquilo! Eu desço do carro e a porta-gaivota se fecha automaticamente! Toco o a campainha e 
um homem sai à porta, usando uns óculos escuros e roupas negras! 

− Pois não? O que deseja? (pergunta ele). 

− Eu recebi uma ligação de alguém que me pediu para vir até aqui! 

O homem demonstra estranhar a informação, mas sai do interior da casa e aproxima-se do portão, chegando bem perto 
de mim! 

− Estou sentindo estranha vibração vinda de você! (declara ele para meu espanto). 

− Quem é o senhor? (questiono eu a ele). 

− Sua vibração vai além de tudo o que eu já presenciei em minha vida! Não preciso sequer me concentrar para perceber 
isso! 

Ele abre o portão de entrada e com um gesto me convida para adentrar sua casa! 

− Entre, por favor! Temos muito que conversar! 

− O senhor primeiro, por favor! (requisito eu a ele esperando que o tal homem de negro caminhe à minha frente). 
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Apesar de eu estar estranhando toda esta situação, resolvo entrar na casa mesmo assim! Como tudo neste caso é 
esquisito e sem sentido... não custa nada eu conhecer mais um das facetas deste prisma de realidades alternativas! 

− Quem é o senhor? O que faz aqui? (questiono eu). 

− Eu, meu amigo, sou médium! 

− Médium? 

Nós entramos na casa dele, enquanto o sujeito responde-me à questão! 

− Sim! Mas não sou do tipo que se conhece por ai! Sou do tipo: verdadeiro! Eu realmente vejo e sinto coisas que você 
nem sequer imaginaria! E dentro de você existe uma força impressionante! Existe um... espírito..., eu acho..., que o está 
controlando! 

− Me controlando?!?! Como assim? Não estou sendo controlado por ninguém! 

− Está sim! E não sabe disso! 

Com outro gesto me convida a me sentar e ele também o faz, ficando assim de frente a mim! Óculos nos óculos! 

− E por que alguém ou alguma coisa estaria fazendo isso comigo? 

− Este... espírito... deseja algo de você! Algo que apenas em seu corpo ele conseguiu o acesso que precisava! 

− Não me leve a mal, senhor! Mas eu não acredito nestas coisas! 

− Deveria acreditar! Porque você é parte importante de toda esta história! 

− Espera que eu acredite nisso tudo? Acha que não sei que está acompanhando minha história via internet? 

− Meu amigo! Eu não uso e não tenho internet! Sou completamente cego, de nascença! Mas estou satisfeito com o 
enorme acervo de contatos espirituais que se comunicam frequentemente comigo! As pessoas que conheço e usam essa tal de 
internet são consumidos por ela! Transforma-se num vício que atrapalha o dia-a-dia deles! A mente fica poluída com 
informações sem necessidade! Some-se a isso o barulho ensurdecedor das músicas diretamente nos ouvidos dos jovens, as 
baladas, as drogas e os problemas normais do dia-a-dia! A maior parte dos cérebros estão sem sintonia com as coisas que 
realmente importam na vida! 

− E quais seriam estas coisas? 

− O mundo espiritual, a convivência harmoniosa com a família e vizinhos, a natureza, o planeta! Minha mente está livre 
para ver além do óbvio, assim como me parece estar também a sua! 

− Como pode saber disso? 

− Sinto que sua mente está aberta para diversas possibilidades. Sinto que você conseguiu treinar seu cérebro ao longo 
dos anos de sua vida para sintonizar os menores detalhes e sutilezas da vida! Acho que entende do que estou falando? 

− Sim! Entendo! Eu procuro me afastar de coisas prejudiciais que atrapalham a minha visão e pensamentos! Nos 
últimos anos sinto que eu consegui um salto evolucionário! Algo estranho de explicar, mas é como se eu pudesse ver além das 
outras pessoas! Às vezes, problemas simples do dia-a-dia que dificultam as pessoas de trabalharem melhor, de serem mais 
efetivas e eficazes, eu simplesmente enxergo a solução! Tenho já dezenas e dezenas de novas patentes sobre várias coisas da 
sociedade. 

− Então, confirma o que eu disse sobre você? 

− Sim! Digamos que eu acredite em você sobre esta história de espírito, entidade, ou seja, lá o que for! Como faço para 
me livrar... deste controle que tal coisa exerce sobre mim? 

− Por que quer se livrar dele? Um espírito o está guiando! Ele tem algo a lhe mostrar e a dizer! Aproveite o momento! 
Você está protegido por ele! 
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− Protegido? Estão tentando me matar há cinco dias! Que tipo de proteção tenho eu com isso? 

− Se ainda está vivo é porque está protegido! 

− Não me leva a mal, senhor, mas este espírito está fazendo um péssimo trabalho comigo! Força-me a correr perigo, a 
escrever livros... 

− A escrever livros, você disse? 

− Sim! 

− Então é isso que ele quer! Passar uma mensagem para alguém! 

− Como assim? Então eu também virei médium? 

− Não somos nós que escolhemos certas coisas na vida! São os espíritos que nos escolhem para falar por eles! 

− Então informa para este, que está comigo, que eu tenho outras coisas para fazer e não posso ficar escrevendo as cartas 
dele para algum ente querido! 

− Não é assim que funciona, meu amigo! Você é uma ferramenta dos espíritos! Eles são quem governam este mundo! 

− E o que sugere que eu faça? 

− Converse com este espírito! Ele deseja falar com você! Você é o corpo dele neste mundo! 

− E como eu faço isso? 

− Relaxe! Tente não pensar em nada! Concentre-se na entidade que te habita! 

Eu tento relaxar! Imaginar que isso tudo possa ser possível e... parece que algo vai acontecer... 

− Sinto muito! (declaro eu). Sou ateu e não acredito nestas coisas! Não tenho como falar com algo que acredito não 
existir! 

− Continue tentando! Não precisa ser agora, neste momento! Talvez no futuro você consiga! Talvez ele queira, mais do 
que você, conversar! Mas saiba que o que o possui, é maior do que tudo o que já vi em meus cinquenta anos de vida! Esta 
entidade é tão poderosa que acredito nem ser deste universo! Você é um privilegiado! Esta entidade pode lhe informar sobre 
coisas que a maioria dos humanos jamais imaginaria ser possível! Talvez você possa ter acesso até mesmo à origem do universo 
conhecido e, quem sabe, além disso! 

Quando ele diz tal coisa, eu me arrepio e começo a me lembrar dos diversos livros que já escrevi sobre variados 
assuntos, abordando uma forma tão diferente de apresentar tudo o que as pessoas acreditavam ser realidade, mas que 
simplesmente não precisam necessariamente ser! Talvez..., apenas talvez..., ele possa estar certo! O importante é que tenhamos 
sempre nossa mente aberta! Pronta para enxergar muito além, do que para nós é óbvio! Sou ateu, mas estou pronto para outras 
opiniões, desde que façam sentido para mim! 

− Muito bem! Obrigado por sua ajuda! Tentarei relaxar hoje à noite e ver o que acontece! 

− Faça isso! Acredite que conseguirá falar com esta entidade! Eu acredito que ela deseja falar também com você! 

− Por que acha isso? 

Ele sorri e me responde: 

− Por que uma entidade viria de tão longe para lhe habitar, se ela não deseja te conhecer e até mesmo falar através de 
seu corpo, externar o que ela sabe e deseja que você e outros também saibam? 

− Por que alguém ou alguma coisa assim teria interesse em falar comigo ou com a humanidade sobre coisas tão fora de 
nosso contexto? 
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− Quem sabe? Talvez nossa sociedade esteja prestes a acabar e devamos saber de coisas ocultas antes! Talvez estejamos 
finalmente evoluindo e para este próximo nível mental teremos que conhecer o que nos estava oculto até então! Só saberemos 
realmente depois que tal entidade se pronunciar!  

− Gostaria de lhe dar algo! Acredito que seria relevante neste caso, mas não a tenho em braile! 

− O que é? 

− Minha coleção de livros chamada: “A Cultura - uma experiência divina”. 

− Foi o senhor quem a escreveu? 

− Sim! Num tempo muito curto! De forma muito estranha! É como se eu estivesse apenas sendo um expectador de meu 
próprio livro! Enquanto eu escrevia a história, simplesmente tudo acontecia sob meus dedos. Às vezes eu nem sabia o que iria 
acontecer! Era surpresa para mim cada palavra, cada capítulo, cada personagem! 

O tal médium sorri, se levanta de sua cadeira, abre um armário ali ao lado e para minha surpresa estava toda a minha 
coleção de livros da Cultura e mais alguns que finalizei recentemente, entre outros autores! Tudo em braile! 

− Eu não sabia que o senhor era o autor destes livros! Então agora eu sei quem está dentro de seu corpo! 

− Sabe? Quem é? 

− Acredito que muito em breve o senhor também saberá! 

− Está querendo dizer que não irá me dizer? 

− Acho que o senhor já sabe! Só não quer acreditar! 

− Do que está falando? Como eu saberia sobre isso? 

− Não sou eu quem deve convencê-lo disso! Tal coisa compete apenas ao senhor! Afinal de contas, a entidade lhe 
escolheu! Concentre-se bem hoje à noite e tente conversar com esta entidade! Ela falará diretamente ao senhor! Eu tenho certeza 
disso, agora! 

Eu olho para ele, desconfiando que estou participando de um reality show, misturado com novela mexicana de segunda 
categoria! Sinto-me como aquele ator que está sempre sendo enganado por todos do elenco e as pessoas ficam rindo de mim 
quando saio de cena! Estou me sentindo injuriado e frustrado com tudo isso! 

− Bom! Parece que minha vinda foi meio inútil! (declaro ao médium enquanto me levanto). Esperava sair daqui com 
uma informação mais definitiva! Não com algo para se pensar! De qualquer modo, agradeço... eu acho! 

Ele também se levanta e estende sua mão para que eu o cumprimente! Eu o faço! 

− Se o senhor é mesmo o autor de tudo que li, saberá interpretar aquele que está por trás de sua aptidão natural! 

− Espero que esteja certo! 

− Estou esperando seu próximo livro! 

− Eu também! (respondo a ele). 

Fui embora daquele lugar, daquela cidadezinha! Não entendi muito bem o que houve ali, nem sei se isso fará algum 
sentido para mim algum dia! Mas já percebi que tudo sempre se remete à mesma coisa: religião! As pessoas dão valor demais à 
religião e às coisas do mundo antigo! Como se aqueles humanos, de vida difícil e sem conhecimentos sobre tudo o que já 
sabemos hoje em dia, fossem capazes de prever o futuro ou dizerem coisas que devam afetar nossas vidas atualmente! Não há 
motivos para que Deus venha até nós interagindo de forma tão relevante para que simplesmente saibamos o que acontecerá com 
a humanidade ou com nossas vidas individuais no futuro! Se Deus quisesse que soubéssemos disso teria nos dado o instinto para 
saber mais sobre isso! Enfim, é muito fácil explicar o mundo e o universo com ignorância! Basta para isso atribuir a algo 
sobrenatural ou divino e pronto! Tudo é esclarecido facilmente! 
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Estou na estrada há algumas horas já! Continuo vendo em meu vídeo-retrovisor o carro do segurança Mário. De certa 
forma sinto-me mais protegido com ele por ali! É como ele me disse: eu cuido dos problemas sobrenaturais e ele dos humanos! 
Ele está indo bem, mas eu... continuo sem saber o que realmente está acontecendo! Agora meu telefone toca novamente! 

− Olá, androidis! 

− Olá, Criador! Não vou lhe perguntar o que achou do médium porque já sei a sua resposta! 

− Quem bom! Assim não precisamos falar sobre coisas inúteis! Quero saber sobre a verdade! O que está acontecendo 
realmente comigo? 

− A verdade!?!? Quantas verdades existem, Criador? 

− O quê? Do que está falando? A verdade é uma só! Basta me dizer qual é e eu saberei que a encontrei! 

− Então se é tão simples assim, me ajude a interpretar uma verdade histórica. 

− Basta perguntar e eu saberei lhe dizer o que é verdade ou não! 

− Muito bem! Três homens andavam juntos num deserto e racionando a pouca água potável que eles tinham! Estavam 
bebendo pouquíssimo, para que desse tempo chegar a um oásis próximo. Um era cientista e ateu o outro muçulmano fervoroso e 
o terceiro era católico não praticante. Infelizmente o GPS deles quebrara com o forte calor! Cada um acreditava que o caminho 
certo era em uma direção diferente! Eles não queriam se separar para não ter que dividir também a água. No impasse os três 
ficaram parados sob o sol escaldante, discutindo sobre o que deveriam fazer! Todos tinham argumentos razoáveis do motivo de 
seguirem o caminho que acreditavam ser o correto, mas não chegavam a um consenso porque todos tinham certeza de que a 
direção que desejavam ir salvaria a todos! Já desanimados e com poucas forças, os três não sabiam mais o que fazer! De 
repente surge no horizonte um sinal! Um brilho! Uma luz forte e sem origem aparente! Os três observaram a mesma coisa, mas 
a interpretaram de formas diferentes! O cientista ateu crê que aquilo é um reflexo anormal da superfície da água do oásis e 
tinha certeza de que aquela era a direção certa a seguir! O muçulmano teve certeza absoluta que Ala o estava ajudando e 
indicando a direção correta! O católico não praticante acha que alguém está enviando um sinal de luz para ajudá-los a 
encontrar a água! Os três decidem ir na mesma direção e no caminho vão discutindo qual é a verdade por trás daquela luz! 
Nunca chegaram a nenhuma conclusão. 

− E o que aconteceu com os três? Acharam o oásis? 

− Nunca mais ninguém ouviu falar sobre eles! Muitos acreditam que a verdade é que eles viram uma miragem e 
morreram de sede por causa disso! Outros acham que Deus ou Ala os levou embora, porque a hora deles havia chegado e 
alguns ainda acreditam que eles foram salvos, porque encontraram realmente o oásis e partiram para uma nova jornada depois 
disso! Qual é a verdade atrás de tudo isso? 

− Sei aonde quer chegar! Mas já que quer me pegar nesta charada, vou te fazer uma pergunta relevante sobre toda esta 
história e quero que me diga a verdade: Como alguém ficou sabendo sobre a luz que os três viram, sobre a água deles que estava 
acabando, sobre o GPS que quebrou e sobre todas as deduções que tiveram, se ninguém mais ficou sabendo nada sobre o 
paradeiro dos três? 

− Muito bem, Criador! Sua pergunta faria muito sentido para qualquer pessoa ou Deus desse planeta, mas ela não 
cabe a mim, porque eu sei de tudo o que acontece no passado, no presente e no futuro! Agora que lhe respondi a contento suas 
dúvidas, diga-me você qual é a resposta correta sobre a verdade de tudo isso! O que era a tal luz? E o que aconteceu com eles? 

− Não tenho a menor ideia sobre nada disso! É preciso se fazer uma investigação extensa no percurso que seguiram para 
tentar entender o que pode ter acontecido realmente quanto a este estranho fenômeno e sobre o paradeiro dos três, informe a 
polícia local que eles investigarão! 

− Resposta errada, Criador! O fato é que a verdade é algo que está sempre em movimento em diversas direções! Ela 
muda conforme a pessoa que a avalia! Por mais que se procure a verdade, ela sempre estará bem escondida ou até acenando 
para você à sua frente! E, mesmo assim, poderá não ser encontrada, porque enxergar uma verdade não é tão fácil! 

− Está insinuando que o médium quis me dizer que o próprio Deus está me guiando para escrever sua nova Bíblia? 
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− Estou dizendo o que eu quis lhe dizer! A verdade é um prisma de muitas faces e cada uma destas faces se mostra 
individualmente para aqueles que a desejam descobrir! Ninguém nunca descobrirá o que se esconde sob a verdade, porque não 
poderá ser realmente encontrada! Quem inventou a verdade conseguiu que ela espelhasse as muitas mentiras possíveis sobre o 
que cada um de nós acredita! 

− Então toda esta minha peregrinação é apenas para me dizer que a verdade, que eu um dia encontrarei, servirá apenas 
como uma forma de eu encarar o que está acontecendo comigo? Algo que acalentará meus pensamentos sobre tudo o que me 
acontece e que o motivo de tudo isto estar acontecendo, poderá ser interpretado de diversas formas por outras pessoas? 

− Muito bem, Criador! Você acaba de saber toda a verdade! 

− Você acaba de dizer uma mentira! 

− Exatamente! Descubra a sua verdade e acalente-se com ela! Amanhã você finalmente encontrará o que procura! 

− E porque será que já não estou satisfeito com o que descobrirei? Você acaba de dizer que o que eu procuro posso 
jamais encontrar realmente! Não quero transformar minha vida numa peregrinação eterna em busca de uma mentira que eu 
desejo que se torne real! 

− Não desista agora, Criador! O mundo traz milhares de opções para a vida! A verdade é que cada um deve encontrar 
seu próprio caminho. Aquele que o satisfaça! Continue sua peregrinação! Continue a escrever! Esteja aberto a todas as 
possibilidades! Esse é seu caminho! A sua verdade fictícia, mas lhe pertence e é real para você! Agora quero que você desligue 
a câmera de seus óculos on line! Temos que conversar em particular! É importante que faça isso se quiser continuar vivo até 
amanhã! 

Fiz o que ele me informou, desliguei a câmera de meus óculos  

− Pronto, androidis! Desliguei a câmera! Diga-me o que tem para dizer! 

− Não! Celulares podem ser ouvidos por outros! Estou te enviando um e-mail com instruções! Leia-as com atenção e 
destrua a mensagem para que ninguém possa lê-la depois! 

Resolvi parar meu carro no acostamento para poder tranquilamente ler a mensagem. Mário, o segurança, parou o dele 
bem afastado de mim! Eu começo a ler a mensagem e fico preocupado com o plano ousado que ele está me propondo. Não estou 
muito seguro se isso irá funcionar direito. Mas precisa funcionar, afinal, minha vida está em jogo! Copio manualmente os pontos 
principais da mensagem por escrito! O segurança Mário, percebendo que eu estava demorando demais para sair do lugar 
aproxima-se com seu carro do meu. Ele abre a porta, sai do interior de seu transporte! Observa tudo ao redor e bate em meu 
vidro escuro. Toc, toc, toc! A janela lateral corre para trás expondo o interior onde me encontro finalizando a anotação do texto 
que estou copiando manualmente. 

− Algum problema, senhor? (pergunta Mário). 

− Vários! Mas preciso neste momento que se afaste de mim pelas próximas horas! Vou ao encontro de alguém com 
quem você não pode lidar e tenho um plano para me livrar dele definitivamente! (enquanto comento o fato com ele, aproveito 
para deletar o e-mail que acabara de receber do computador de bordo de meu veículo). 

− Sabe que não posso fazer isso, senhor! Não faz sentido um segurança que não está presente! 

Eu religo a câmera de meus óculos e agora estou on line novamente. 

− Eu entendo sua situação, Mário! Mas este é o momento derradeiro antes que eu encontre a resposta final aos meus 
problemas! Preciso que se afaste apenas desta vez! Caso contrário você poderá morrer e ainda estragar minha reunião, pondo a 
perder também a minha vida! Portanto, sua tentativa de me proteger só irá matar a nós dois! 

− Sinto muito, senhor! Minha profissão me impede de fazer o que está me pedindo! 

− Eu já sabia que você responderia isso! Então terei que escapar de você! 

− Sabe que também não pode fazer isso! Já notou que eu sempre o encontro? 

− Sim! E também descobri uma forma de pará-lo! 
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− Acho melhor o senhor não fazer isso, senhor! Na retaguarda poderei auxiliá-lo com um plano B. 

− Já tenho meu plano B! E você não faz parte dele! Sinto muito! Adeus, Mário! Gostei de sua companhia, mas agora 
estou por minha conta e risco! Boa sorte para você! 

Ligo meu carro e o Mário corre em direção ao dele, posicionado logo atrás do meu! Agora aciono o mesmo sistema de 
dardos que fizeram os dois homens da CIA dormirem por algum tempo. O computador mira no único alvo móvel do momento e 
o acerta nas costas. O segurança acabara de abrir a porta do veículo! Ele vira uma de suas mãos para trás e arranca o tal dardo 
tranquilizante. Logo depois senta-se no banco do motorista! Eu aproveito o momento e desço de meu veículo com uma barra de 
ferro nas mãos e vou em direção a ele! Mário está cada vez mais grogue e tenta ligar o veículo, mas seus braços já não reagem 
adequadamente. Eu me aproximo da porta do carona dele e entro em seu carro. Ele me olha, rotacionando o pescoço lentamente, 
com olhar de “peixe morto”, dizendo com voz de bêbado: 

− Não faça isso, senhor! Eu preciso protegê-lo! É meu trabalho! Não tenho medo de morrer em serviço! Não faça isso! 

− Não desta vez, meu amigo! É perigoso demais para nós dois! Meu plano irá funcionar! Ainda bem que você sentou-se 
ai, senão seria difícil para eu te colocar ai dentro! 

Observo o painel dele onde se encontra uma enorme tela de computador com acesso a satélites! Vejo um ponto 
piscando no centro da tela! Com a barra nas mãos eu arrebento-a e destruo o sistema de comunicação via rádio que ele tem! 

− Desculpe-me por isso! Já enviei um e-mail para a editora que te ressarcirá de todos estes prejuízos. Eles debitarão de 
meus lucros. Basta você ir até eles assim que possível. Não sei se nos encontraremos novamente, portanto quero te agradecer por 
tudo o que fez e o que não deveria ter feito também! Você salvou minha vida algumas vezes nestes últimos dias, agora é minha 
vez de retribuir! Obrigado e boa sorte!  

Eu pego a arma do bolso dele e saio do carro, acertando o pneu dianteiro e o traseiro direitos. Depois devolvo a arma 
recolocando-a em seu paletó! Ao sair fecho a porta! Dou a volta no carro e abro novamente a dele, acionando a trava elétrica o 
que fecha todas as portas simultaneamente. Eu pego a chave do carro dele e a entorto para que ele não possa dar mais a partida 
novamente. Jogo as chaves no banco do passageiro e bato a porta dele fechando-o lá dentro. Ele terá bastante trabalho para 
resolver todos os problemas que lhe causei o que me dará a oportunidade de resolver meu próximo problema, sem a presença 
dele! Volto ao meu veículo e continuo minha viagem em direção ao Paraná!  

Normalmente eu gosto de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Faço isso porque sei que sou capaz e assim ganho muito 
tempo em minha vida! Por exemplo, eu assisto a um filme na televisão e jogo videogame ao mesmo tempo em outra! Trabalho 
normalmente com dois computadores! Escrevo dois ou três livros no mesmo dia, quase sempre! Uso uma mão para digitar algo 
no computador enquanto com a outra escrevo num papel uma nova ideia que tive, e às vezes ainda estou no telefone neste 
momento falando com alguém! Calço meus sapatos, enquanto estou vestindo uma camisa! Converso com alguém ao meu lado, 
olhando para esta pessoa, enquanto escrevo algum livro sem olhar para a tela do computador! Enfim, sou assim! Por isso lá 
estava eu dirigindo a mais de cem quilômetros por hora numa estrada sinuosa e programando ao mesmo tempo uma série de 
ações que o veículo deverá fazer quando eu acionar o botão no cinturão de minhas calças! 

A noite vem chegando e eu preciso encontrar o local exato para que o próximo plano funcione a contento! O programa 
já está pronto e eu rodei uma simulação na tela do computador de bordo e tudo funcionou muito bem! Agora eu encontro, numa 
rua estreita, e pouco movimentada, dois postes metálicos! Um de cada lado. Não há nada neles ligado ou fixado! São apenas 
postes sem uso na calçada. Paro meu carro bem próximo deles e desço para fazer uma avaliação do ambiente ao redor! Acho que 
servirá! Desligo o veículo e este se abaixa até próximo ao solo. Deixo os vidros totalmente abertos! Testo o microfone de lapela, 
escondido sob a minha camisa. Dou dois toques suaves nele e o poderoso som de meu carro replica as pequenas pancadas como 
se fosse toda a equipe do Olodum na percussão ao mesmo tempo dentro de um anfiteatro! TUM! TUM!  O teste está ok! Eu 
abaixo o som com o controle remoto e checo o conteúdo de meus bolsos em meu casaco preto. Do lado direito o pequeno frasco 
de spray e do outro o isqueiro! Agora estou pronto realmente! Respiro fundo e me posiciono à frente de meu veículo. Sento-me 
sobre a frente do veículo para poder tirar meus pés do chão! Procuro me preparar psicologicamente para o momento que poderá 
acabar com a minha vida! Se algo der errado eu não terei chance de escapar! Fico aguardando agora a minha reunião para 
acionar, no cinturão de minhas calças, o programa de computador que fará o que eu preciso. 

20:43. É noite! Passaram-se quarenta minutos desde a hora que cheguei aqui! E em minha frente surge aquele que eu 
esperava ansiosamente! Iblis! 
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− Chega desta palhaçada! Eu já sei que você não é nenhum Deus! Eu te vi na internet com este showzinho que 
vem fazendo! Quero saber agora como sabe de tudo o que escreveu em seus livros? 

− Puxa! Por que demorou tanto para aparecer? Está pronto para ser levado desta dimensão para sempre? (questiono eu). 

− Pare de fingir, humano! Diga-me agora o que está acontecendo! Quem é seu informante sobre o futuro da 
humanidade? Diga ou morrerá com esta informação! 

Ainda sentado sobre o capô dianteiro de meu carro eu parto também para o ataque verbal: 

− Chega disso! Cansei de esperar que aparecesse agora saberá quem sou realmente! 

Eu ergo minha mão direita em direção a ele, que rapidamente ergue as duas enviando raios em minha direção. Eu 
aciono o botão de meu cinturão e os faróis de meu carro se acendem na direção dele, impedindo que me veja com clareza! Os 
raios que ele enviara são projetados diretamente contra os dois postes metálicos ao meu lado. Meus cabelos e todos os pelos de 
meu corpo se arrepiam e se erguem! Uma sensação muito esquisita! Agora eu o ameaço e enquanto falo minha voz vai ficando 
cada vez mais alta e poderosa, porque o volume do equipamento de som de meu carro vai se elevando e distorcendo as palavras. 
Rapidamente minha voz se assemelha à do Pai de Jesus! 

− Pare com isso, Iblis! Não pode deter um Deus com esses seus brinquedos infantis! O poder de um Deus é maior do 
que isso de que você dispõe! 

Eu saco de meus bolsos o isqueiro e o spray! Acendo a pequena chama diante do spray e uma forte labareda vai em 
direção a ele, que imediatamente para de lançar seus raios e desaparece dali. Logo depois eu desligo o fogo e o spray! O show 
acabou! Os faróis se mantém acessos! Eu desço dali e comento falando alto: 

− Covarde! 

O equipamento de som faz minhas palavras ecoarem por todo o local! Eu estou tremendo pelo excesso de adrenalina e 
por um pouco de medo por tudo o que acabei de passar. Mas o medo nunca me impediu de fazer o que preciso! Entro novamente 
em meu carro, ligo-o e vou em direção a algum hotel de beira de estrada para poder descansar de mais um dia difícil e perigoso. 
Estou me sentindo como se fosse uma personagem de livro de ficção! Rsss! Não é nada fácil ser alguém perseguido! Antes de eu 
encontrar um local para descansar recebo mais uma ligação telefônica. Já sei quem é: 

− Olá, androidis! 

− Olá, Criador! Parabéns eu quase acreditei estar vendo um filme aqui na internet! Você foi muito convincente! 

− Não é difícil enganar alguém com os problemas que aquele sujeito tem! Mas preciso resolver logo toda esta situação, 
porque uma mentira nunca se sustenta por muito tempo! 

− Gostei de sua frieza em tratar este assunto! 

− Acho que fui tão frio que ainda estou tremendo até agora! 

− Rssss! Você é espirituoso, Criador! 

− Chega de enrolação! Já passei por todos os seus testes! Você podia ter resolvido tudo isso antes, mas optou por me dar 
apenas material para escrever mais um livro! Agora quero a verdade, seja ela qual for! 

− Sim! Amanhã, quando você chegar até mim, terá a sua verdade e com ela seus problemas acabarão! 

− Tá legal! Sem mais rodeios? 

− Quase isso! Você não acha que encontrar uma resposta destas seria assim tão fácil? 

− Você gosta de observar emoções fortes, porque sua vida deve ser bem monótona! Saber exatamente tudo o que irá 
acontecer não te dá adrenalina! Você curte a dos outros, a apreensão e o medo das pessoas sobre a ignorância do futuro! 

− Gosto de seu estilo e observações. Para um humano você te algumas boas sacadas e soluções! Concentre-se me 
descansar hoje à noite. Amanhã a verdade o encontrará! Mesmo que você duvide dela! Ela falará a você! 
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− Tá legal, visionário! Amanhã toda esta história acabará..., do jeito que for. 

 

06 de abril de 2013 

8:00 da manhã! Lá estou eu novamente na estrada, a um passo de saber o que realmente está acontecendo e o que ou 
quem está por trás de tudo isso! Para mim o candidato número um a suspeito é o próprio androidis alienígena que vem me 
ajudando por telefone! Eu acredito que seja o responsável pelo que está me acontecendo! Somente alguém assim poderia ter as 
informações completas, pois ele sabe tudo o que aconteceu no início dos tempos e toda a história dos deuses! Não sei como me 
passou tais detalhes sem que eu tivesse consciência de tudo! Talvez tenha desenvolvido algum equipamento de transferência 
mental! Ou ele poderia ter criado um dispositivo que informa diversas coisas mentalmente durante o sono e no dia seguinte nos 
habilita a escrever sobre tal material! O intuito dele poderia ser evitar que a raça humana seja destruída no futuro! Sabe-se lá o 
que possa ser e o que mais me espera! Em breve eu também terei a verdade! A hora do almoço chega e eu paro em um 
restaurante de estrada. Rapidamente me alimento porque não desejo mais surpresas!  

13:00. Na estrada em poucos minutos chego ao meu destino! Curitiba! A capital do Paraná! Lá estava eu a poucos 
minutos do endereço que tinha tudo para mudar a minha vida! Só não sei se para melhor ou para pior! Mas o inesperado 
acontece mais uma vez para mim. Um carro vem atrás de mim e outro fecha a minha frente! Fiquei preso numa rua apertada e 
sem espaço para fugir! Os quatro homens descem de seus carros e apenas um deles se aproxima de mim de frente ao para-brisa 
dianteiro de meu carro! Ele aponta a arma dele em minha direção! 

− Saia do carro! Agora! 

− Vi um crucifixo pendurado em seu pescoço e percebi que poderiam ser assassinos contratados pela igreja católica! Eu 
aciono meu sistema de segurança especial contra assaltos. O veículo entra em segurança máxima. Todos os vidros externos 
escurecem automaticamente, tornando impossível que me vissem ali dentro. O veículo rebaixa-se para proteger melhor os quatro 
pneus quanto a tiros! Qualquer um que se aproxime de meu carro agora pode sair muito ferido! O tal sujeito aproxima-se 
lentamente e mais nervoso! 

− Saia deste carro agora! Senão vamos explodi-lo junto com você! 

Eu percebo via vídeo-retrovisor que um dos quatro homens entra novamente em seu carro e pega uma bazuca. 
Imediatamente aciono o sistema de dardos tranquilizantes e miro no peito do sujeito. Eu atiro! O dardo acerta a mão dele que 
estava segurando a enorme arma. Ele a abaixa e sem querer atira contra o próprio carro. Uma enorme explosão acontece atrás de 
mim empurrando meu carro para frente contra o veículo que me abalroou! Os dois sujeitos que estavam atrás de mim morreram! 
Os dois da frente se abaixaram, mas foram jogados a três metros de distância com o deslocamento quente de ar da explosão! 
Infelizmente eles não se machucaram o suficiente! Eu aproveito que meu veículo colidiu contra o outro à frente e acelero para 
empurrá-lo ainda mais! O carro inimigo subiu na calçada e liberou a rua o suficiente para eu correr dali. Ainda percebi que os 
dois entraram em seus veículos e vieram atrás de mim!  

− Droga! Ninguém quer me deixar em paz! (informo eu). Todos querem saber a verdade, mas não me deixam 
chegar até ela! 

Achei que poderia fugir desta situação, mas a batida frontal danificou meu radiador e o veículo começou a ferver! Eu 
não poderia continuar! Descer do carro me tornaria um alvo fácil! Ficar me tornaria um homem morto! Resolvo sair a pé dali, 
enquanto é tempo! 

− A gente nunca encontra um androidis quando precisa! (declaro eu para meu público on line). 

Eu corro pela rua e aciono o GPS de bolso para me indicar o caminho mais rápido para o endereço que estava a menos 
de dois quilômetros dali. Minha rota é tortuosa e sempre que possível pela contramão! Isso iria atrapalhar meus perseguidores 
em seu carro. Enquanto eu corria por uma das ruas o carro deles conseguiu se aproximar demais e um dos dois desce do veículo 
em movimento e começa a correr atrás de mim a pé! Eu sabia que via celular a intenção, daquele que estava a pé, era me cercar! 

Eu entro em uma rua à esquerda e depois à direita e para minha surpresa o veículo dele aparece de frente para mim. Eu 
entro em outra rua para fazer um pequeno retorno em direção onde eu preciso chegar. Estou a menos de um quilômetro agora. 
Novamente o carro vem de frente para mim e o outro sujeito vem atrás. Já estou ofegante quando vejo um shopping ao meu lado. 
Entro ali porque meu GPS informa que meu endereço está na rua atrás deste estabelecimento. Não havia muita gente no local o 
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que tornaria difícil que eu me escondesse! Corri bastante ali dentro para entrar num dos corredores do estabelecimento e assim 
desaparecer de meu perseguidor. Assim que virei a esquina retirei meu casaco preto e o joguei dentro de uma lixeira grande ali 
perto. Comecei a andar calmamente para me disfarçar entre as pessoas do local. Mudei um pouco minha forma de andar para não 
lembrar o meu jeito anterior. Chacoalhei um pouco mais os braços e me balancei um pouco lateralmente simulando um andar 
diferenciado! Talvez isso me desse algum tempo para fugir. Ao virar na rua seguinte do interior do shopping eu olhei 
discretamente para trás e vi o tal sujeito olhando para todos os lados à minha procura. Percebi que ele não estava com a arma na 
mão para não chamar a atenção. Aproveitei e entrei em uma loja de roupas. 

Eu precisava manter as aparências e tentei ficar o mais tranquilo que pude! Para baixar a adrenalina da perseguição, 
respirei fundo e comecei a olhar as vitrines. 

No balcão da loja havia uma televisão, ligada ao site da editora que publicou meus livros! As imagens mostravam ao 
vivo a câmera de meus óculos. Portanto todos ali sabiam que eu estava neste momento dentro daquela loja. Um dos atendentes 
percebeu isso e alertou um de seus colegas. 

− Olha só! O tal Criador está aqui! Dentro de nossa loja! (comentou o rapaz). 

− Tem razão! É a Carla que está olhando de frente para ele agora. Ela o está atendendo! Ele está comprando um boné! 

− Boa tarde, senhor! (disse a atendente com um enorme sorriso no rosto para mim). 

− Me vê aquele boné, por favor! (disse eu a jovem adolescente que me atendeu). 

− Aquele ali? Amarelo? 

− Sim! Este mesmo 

Ela o retira da vitrine e comenta: 

− Nós temos centenas de modelos o senhor gostaria de conhecer aqueles que mais são vendidos? 

− Não! Não! Estou satisfeito com este aqui! 

− Temos outras cores que eu gostaria de lhe mostrar... 

− Não minha jovem! Estou satisfeito com este aqui! Vou até usá-lo, veja! 

Ela sorri e comenta: 

− Está bem! Queremos que nossos clientes fiquem sempre felizes com nossos produtos. 

Ali ao lado os dois jovens, que descobriram que eu estava na loja deles, estão à procura da vendedora Carla na enorme 
loja de roupas esportivas! Eles me veem e vêm em minha direção bem sorridentes. 

Num corredor ali próximo o sujeito que estava querendo me matar vê outra televisão e percebe que são as imagens 
vindas de meus óculos. Abaixo uma legenda informa o meu pseudônimo: “Criador. Coleção: A Cultura”. O perigoso sujeito 
observa com atenção as imagens em busca de pistas para descobrir qual é a loja onde eu me encontro! Então ele percebe que o 
nome da tal loja aparece quando eu olho para um dos lados. Dentro da loja eu quero sair o mais rápido possível dali. 

− Obrigado, minha jovem! Pode ficar com o troco: (eu dei a ela cinquenta reais por um boné de dez! Fazer o que! Eu 
não tinha troco!). 

O perigoso sujeito com o crucifixo pendurado vem atrás de mim correndo porque ele estava próximo dali, mas eu já 
havia saído da loja e estava em outro corredor. Um rapaz da loja o reconhece e grita para ele: 

− Segurança! Segurança! Ladrão! Ladrão! 

O sujeito olha preocupado para o rapaz e sai da loja. Rapidamente dois seguranças sem armas se aproximam dele e sem 
pestanejar o perigoso homem acerta um forte soco no rosto de um deles com o punho direito e uma cotovelada com o mesmo 
braço no rosto do outro. Os dois caem praticamente juntos no chão brilhando do shopping. As pessoas ao redor começam a gritar 
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e o tal cara retorna para a loja de roupas para olhar a televisão ali dentro e observar onde eu estou indo. O sujeito agarra um dos 
atendentes pelos braços e o interroga. 

− O que ele comprou aqui? O que ele está usando? 

A jovem que me vendeu o boné amarelo e estava atrás do balcão responde: 

− Um boné...! 

− De que cor? 

− Verde! (por sorte a garota mentiu para ele). 

O sujeito continua olhando para a televisão para descobrir para onde eu estou indo. Ele percebe na imagem que estou 
olhando para trás à procura dele! Infelizmente eu encontro um espelho de frente que mostra na televisão a minha imagem de 
corpo inteiro.  

− Droga! (comento eu). Me ferrei! 

O perigoso homem então descobre que estou saindo pela saída de trás do shopping e informa seu comparsa ainda no 
carro aguardando informações. 

− Pegue-o na rua de trás do shopping ele está saindo agora. Está usando um boné amarelo e camisa bege. Ele 
deve ter jogado fora o casaco preto. Muito esperto! 

O mal encarado olha de volta, intimidando a garota que mentiu para ele quanto à cor do boné que comprei! 

− O cara me deu cinquenta reais pelo boné! (exclama ela). Você queria que eu o entregasse? 

O perigoso homem corre em direção à mesma saída por onde fugi do centro de compras! Estou andando na calçada, do 
lado de fora do local. Retiro o boné e o jogo fora numa lata de lixo para que ninguém mais me reconheça. Estou a duzentos 
metros de distância do endereço do cartão do androidis. Começo a correr novamente.Talvez lá eu possa me esconder enquanto 
descubro toda a verdade! Mas o carro de meu perseguidor vira a esquina de frente para mim. Estou ferrado! Olho para trás e vejo 
o outro cara correndo em minha direção. Não tenho outra saída agora corro de frente para o veículo que ainda não me 
reconheceu e entro rápido na rua do endereço de meu destino. O sujeito atrás de mim saca sua arma e atira. A bala passa perto. 
Bateu na parede perto de minha cabeça! Eu entro na rua certa para escapar dos tiros! Ao virar uma esquina percebi que era uma 
rua sem saída! Não havia nenhuma porta com o número do endereço do cartão de visitas do androidis. Agora além da rua, minha 
vida também estava sem saída! Não tinha mais para onde correr! Já não tinha mais fôlego para continuar tentando! Falhei em me 
salvar e em descobrir o que estava acontecendo comigo! Agora, que a morte é inevitável, como o é para todos, percebi que nada 
mais fazia sentido! O mundo tinha ficado louco! Ninguém mais estava interessado em novas possibilidades! A humanidade 
chegou ao seu limite! Todos falam que desejam mudanças! Mas ninguém espera que elas aconteçam! Meus livros puseram 
dúvidas na crença a Deus! E os homens, que se dizem Seus representantes aqui na Terra, resolveram me crucificar! Agora eles 
viram a esquina, que há pouco eu mesmo contornei! Aquele que me perseguiu no shopping parou porque também estava 
ofegante. O outro se aproxima de mim sem correr! Os dois andam lentamente em minha direção! Apontam suas armas para 
mim! Eu estava pronto para morrer! Sabia que não haveria mais saída! Eu sorri para eles e ainda lhes disse:  

− Sabe o que é mais engraçado...? Eu estou gravando tudo o que está acontecendo nos últimos dias! A imagem de vocês 
está neste momento disponível na internet. Todos sabem que são da igreja católica. Ao me matarem..., vocês simplesmente 
confirmarão tudo o que eu disse em meus livros...! Minha morte destruirá a crença de milhares de devotos católicos... e criará 
uma revolta popular entre os outros...! A imprensa e os governos não poderão ficar alheios a tudo isso! O clamor popular poderá 
destruir tudo o que vocês levaram centenas de anos para construir! Mas afinal... tudo chega ao fim! Inclusive a hipocrisia, a 
mentira e a vida! 

Não importa o que se diga, porque contra radicais não há argumentos que os façam mudar! A razão e o bom senso não 
são coisas úteis contra aqueles cérebros danificados quanto ao comportamento social, à emoção e o respeito ao próximo. Nada 
disso serve como motivo para mudarem seus caminhos suicidas e sem sentido! Eles estavam prontos para atirar em mim, 
quando... por milagre... Deus, o Pai de Jesus, apareceu diante deles se colocando entre as balas e eu! O ser de olhos vermelhos 
apenas olhou muito feio para os dois! Ambos atiraram em seu peito e nada aconteceu! Ele grita com eles: 

− Eu sou Deus! Não posso ser atingido por seres insignificantes como vocês! 
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Pela primeira vez eu tive que concordar com Deus! A insignificância de ambos se mostrou naquele momento! Quando 
as ações destrutivas se mostraram ineficientes diante de uma força tão mais poderosa, os dois humanos, de última classe, 
recuaram lentamente! Atrás deles aparece agora o homem calvo de turbante, o androidis! Ele acabara de virar a esquina onde 
todos nos encontramos neste momento! O tal extraterrestre passa entre os dois homens armados e apenas ergue suavemente suas 
mãos, sem desgrudar muito seus braços do próprio corpo! O poder de levitação empurra os dois terroristas em pleno ar até 
caírem um para cada lado no chão, contra as paredes laterais do tal beco! Calmamente o homem de turbante aproxima-se, passa 
pelo Deus de olhos vermelhos, que o encara! 

− Quem é você, afinal? (pergunta Deus a ele). 

O calvo homem sorri para o ser divino e aproxima-se de mim, posicionando-se ao meu lado. 

− Tudo será enfim respondido agora! (comentou o dono do turbante, sorrindo e olhando para o fundo da rua sem saída). 

Eu estranhei a afirmação dele e olhei na mesma direção para onde até mesmo Deus já estava encarando e agora também 
os dois terroristas caídos ao chão! O homem de turbante acionou um pequeno dispositivo, um tipo de controle remoto, que tirara 
do bolso. Diante da parede do fundo do beco começou a se materializar em nossa frente uma luz muito branca que incomodava 
manter meus olhos abertos! A luz foi crescendo em tamanho para espanto de todos! Coloquei uma das mãos diante de meu rosto 
para diminuir um pouco a intensidade luminosa sobre meus olhos. Ali começou a surgir a imagem de alguém enorme, 
aparentemente muito idoso, de barbas brancas e um ar bonachão! Neste momento vira a esquina do beco, também ofegante, o 
segurança Mário! Bem a tempo de participar o maior evento deste volume. A tal entidade se pronuncia para todos nós! 

− Olá, crianças! Que bom que estão todos aqui neste momento! Obrigado, Charles! (comentou a entidade, dirigindo-se 
ao calvo homem). 

− Charles? Você tem nome? (comentei eu diante do sorriso tranquilo do calvo homem). Por que eu nunca soube disso? 
Teria colocado em meus livros! E você? Quem é você? (perguntei eu à entidade). 

− Olá, Alexandre! Que bom que ainda está vivo! Desculpe-me os transtornos que lhe causei, mas foram necessários! 

− Transtornos? Eu quase perdi a minha vida várias vezes! Chama isso de transtorno? Quem é você, afinal? 

− Eu sou aquele que criou os deuses do Firmamento! (informa a entidade luminosa). 

− Você nos criou? (questiona o Deus de olhos vermelhos). 

− Sim! Precisei construí-los para que realizassem a minha mais ousada criação: a vida e o universo que a acolheu! 
(declarou a entidade). 

− Você disse que nos construiu? Somos uma espécie de máquina? (comenta o Pai de Jesus de olhos vermelhos). 

− Mais ou menos isso! Não no sentido exato da palavra! (informa a entidade). 

− Por que alguém capaz de construir deuses artificiais precisa deles para criar o universo e a vida? (comento eu). Por 
que você mesmo não o fez? 

− Existem coisas que estão além de sua compreensão, minha criança! (comentou a entidade luminosa comigo). Seria 
muito difícil de explicar o que sou realmente e o porquê das coisas! Basta que entenda que de onde venho não seria possível 
manipular diretamente toda a criação! Eu precisei de ferramentas que pudessem realizar toda a tarefa! 

− Então você é o próprio Deus! Aquele para quem a humanidade ora, reza e pede por milagres? (comento eu). 

− Sim! Coloquei Meu nome em meus representantes para que ficasse claro a quem eles representam! 

− Então foi você quem escreveu a minha coleção de livros: A Cultura? 

− Sim! Sinto muito! Mas eu precisava declarar a verdadeira história para todas as espécies inteligentes do universo! 
Escolhi você para informar à humanidade! 

− Como fez isso sem que eu soubesse de sua presença? 
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− Bem! Eu sou Deus! Não posso fazer tudo..., mas posso manipular o movimento de seus dedos para que escrevesse 
exatamente o que Eu desejava! 

Eu olho para trás, na direção dos dois assassinos católicos e falo bravo com eles: 

− Estão vendo? Estão ouvindo o que Deus está dizendo? Foi Ele... e não eu quem escreveu a coleção de livros! 

Quando terminei de falar com os dois humanos atônitos sentados no chão, percebi que Mário e outra figura estava na 
esquina! Parado! Apenas observando o desenrolar dos acontecimentos! Era Iblis! O irmão perverso de Jesus! 

− Como pode nos criar e nunca nos dizer nada ou nos visitar? (declarou o Pai de Jesus, amargurado com os 
acontecimentos). 

− Vocês são ferramentas de Meus desejos! Sem vocês nada do que Eu pretendia teria sido realizado! (comentou a 
entidade supradivina ao ser de olhos vermelhos). Eu precisei que acreditassem que dependiam apenas de si mesmos para fazer 
tudo o que fizeram! Queria que se sentissem os verdadeiros donos do universo! E o fizeram muito bem! Parabéns! 

− Mas por que eu fui o escolhido para escrever a minha coleção de livros? (questiono eu). Quer dizer... a Sua coleção de 
livros! Não seria melhor alguém como um dos filhos dele? (aponto eu para o Pai de Jesus). 

− Minha criança! Cada um aqui teve o seu papel! Pude me sintonizar bem com você por causa de sua extrema 
criatividade. Sua mente evoluída e liberada de tradições, religiões e dogmas estava pronta para acreditar em tudo que lhe fiz 
escrever! Somente pessoas com alto nível de capacidade mental, para solucionar problemas que a maioria desistiria, é que são 
possíveis de serem contatadas diretamente por Mim! 

− Esse foi um elogio e tanto! Obrigado! (declarei eu à entidade supradivina). 

− Não me agradeça! Não fui Eu quem o fez assim! (declarou a tal entidade a mim). O acaso, a evolução, a genética, as 
condições da forma como vem levando sua vida e os testes genéticos de meus deuses é que propiciaram sua alta performance 
mental para solucionar alguns dos maiores mistérios deste universo! 

− E agora? Como ficarão as coisas daqui para frente? (questiona o Pai de Jesus). 

− Diante do atual conhecimento de todos sobre a verdade e depois da publicação de nossa coleção (comenta a entidade 
olhando para mim), a sequência real do futuro não acontecerá da mesma forma! 

− Como assim? (indaga o Pai de Jesus de olhos vermelhos). A história não acontecerá da mesma forma? 

− Não! (declara a entidade). Quando se tem o conhecimento da sequência real dos fatos, não se deve interagir com eles 
em benefício próprio! Charles sabe bem disso! Por isso ele garante que apenas o que deve acontecer realmente acontecerá! Nada 
mais, nada menos! 

− Então, nós os deuses, não seremos banidos do universo no futuro? Eu não retornarei no tempo depois? 

− Nada do que lhes contei, através do Criador (a entidade olha para mim novamente, porque me chamou pelo meu 
pseudônimo) acontecerá da mesma forma novamente! O futuro tem que ser obscuro para todos, não é, Charles? 

O calvo homem concorda com a cabeça, sorrindo e olhando para a entidade supradivina! 

− Então, o pseudônimo que criei..., O Criador..., não foi para mim? Foi para você! 

− Sim! Tem razão! Fui Eu quem lhe sugeriu o pseudônimo! 

− Tem alguma coisa na obra que eu criei? Ou foi tudo você? 

A entidade supradivina sorri e me confidencia: 

− Em algumas sequências Eu deixei que a sua imaginação fluísse! Você entrou bem no espírito da história e deu seu 
toque pessoal para que a linguagem fosse a mais adequada para todo o público que a lesse! Parabéns! 
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− E agora? (questiona o Pai de Jesus à entidade). O que espera que os deuses façam depois de saberem de toda a 
verdade? 

A entidade supradivina sorri e declara: 

− Vocês estão indo bem há alguns bilhões de anos! Não precisam mais de mim para lhes dizer o que fazer. Daqui para 
frente é somente com vocês! Eu tenho outro projeto! Ainda mais ousado do que o universo e a vida! Mas sobre isso contarei para 
minhas próximas culturas! Boa sorte para todos vocês! 

− E quanto às pessoas que rezam por você? O que diremos a elas? (questiona um dos assassinos sentados ao chão). 

A entidade sorri e faz sua última declaração: 

− Não se preocupem com isso! Conto com a criatividade do Criador para mostrar diversos outros caminhos opcionais 
para a humanidade! Continue o bom trabalho, minha criança! Você é realmente um criador de histórias! 

Logo depois Ele desapareceu dali! Eu olhei para trás e percebi que o tal Iblis acabara de desaparecer também! O Pai de 
Jesus de olhos vermelhos também desapareceu logo depois! Os dois terroristas levantaram-se do chão com o segurança Mário 
apontando a arma para eles! Eu os questiono: 

− E então? Posso voltar para meu computador e continuar escrevendo minhas histórias? Ou vocês pretendem me matar 
depois disso tudo? 

Os dois se entreolham e um deles responde: 

− Vamos falar com nossos superiores! Diante de tudo isso..., teremos que rever o que faremos!  

O telefone do assassino que estava falando toca! 

− Sì, Santità...! Sì...! Dillo a lui...! Grazie, Santità! (fala ele em intaliano. Traduzindo: Sim, sua Santidade...! Digo a 
ele...! Obrigado, sua Santidade). 

− Era o Papa! (comenta o assassino). Ele estava acompanhando o desenrolar dos fatos via internet e garantiu que 
ninguém mais da igreja católica o perseguirá novamente! A perseguição a você e suas ideias foi cancelada! Já que não escreveu 
nada do que foi publicado! 

− Como assim? Deus disse que algumas sequências fui eu quem as escreveu! 

− Mas o conteúdo não é seu! (responde o assassino). Portanto, não podemos mais culpá-lo por tal coisa! Desculpe-nos! 

− Desculpe nada! Mário! Mata eles! (comento eu para espanto de todos, inclusive do próprio Mário). 

− Brincadeirinha! Vão embora vocês dois! 

Logo depois ambos caminham para fora do beco onde todos estávamos! Sobraram então eu, Mário e o homem calvo de 
nome Charles, que aciona novamente o botão do dispositivo em suas mãos e desliga algum tipo de projetor divino que ele tinha 
no local! 

− Então você tem um botão que liga e desliga para falar com Deus? (questiono eu). 

Depois de eu dizer isso o equipamento explode no fundo do beco e o calvo homem olha sorrindo para mim e comenta: 

− Já não o tenho mais! (ele pressiona o dispositivo em suas mãos com bastante força e este se espatifa todo). 

− Quer dizer que você tem nome? Por que Deus não me disse isso? (comento eu). 

− Você não sabe nem a metade de toda a verdade! O que Deus permitiu que todos soubessem foi uma pequena parte do 
que realmente está acontecendo! 

− Que quer dizer com isso? Existem ainda mais mistérios a serem desvendados neste universo? 

− Muitos mais! 
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− Quer me contar para que eu possa escrever sobre isso? 

− Você ouviu o que o chefe falou! Agora é por sua conta! Ele confia em sua capacidade de descobri-los ou inventá-los 
sozinho. 

Nós três sorrimos um para o outro e começamos a andar para sair daquele beco. 

− Deus estava mentindo! (digo eu ao homem calvo). 

− Como é? 

− Percebeu o jeito que ele titubeou antes de dizer que fui eu quem escreveu algumas sequências? Eu sei que Ele estava 
mentindo! 

− Acha que Deus segue as mesmas atitudes de comportamento dos humanos? 

− Somos a imagem e semelhança dele, não somos? Devemos ter atitudes similares! 

− Duvido muito! 

Agora eu e o calvo homem nos aproximamos de meu segurança particular. 

− Mário! Quero te apresentar Charles! (comento eu). É estranho dizer isso mas ele é um dos personagens de meus 
livros! 

− É você o sujeito que o estava ajudando pelo celular? (questiona Mário). 

− Exatamente! E você é o sujeito que o estava ajudando para chegar até aqui? 

− Sim! Como sabe disso? (questiona Mário). 

− Eu também acompanho a internet! (declarou Charles). 

Nós três sorrimos para a brincadeira do androidis. 

− Por que demorou tanto para me mostrar tudo isso? (questiono eu). Bastava me trazer diretamente até aqui! Para que 
toda esta minha peregrinação! 

− O mundo precisava saber a verdade, tanto quanto você! Se eu o tivesse simplesmente trazido até aqui, somente você 
saberia sobre a existência do que presenciou! Sua vida continuaria correndo perigo da mesma forma! E, depois, Deus tinha hora 
marcada para aparecer! Não adiantaria nada eu ter te trazido aqui antes. 

−Entendi! Mário você pode me acompanhar até meu carro blindado? (comento eu). É que eu tenho certo receio de andar 
sozinho aqui nestas ruas. 

− Você enfrenta Deus, terroristas, o irmão cruel de Jesus, chama de mentirosa a maior entidade do Firmamento, aquele 
que criou os deuses, e tem medo de andar sozinho por aí? 

Todos demos gargalhadas sobre isso. 

− Não sabia que você também sorria assim! (comento eu com o Charles). 

− Como eu disse, Criador, você está apenas começando a descobrir tudo o que este universo tem de surpresas ainda. 

− E você não vai me contar nadinha? (questiono eu). 

Ele balança a cabeça negativamente 

− Nem uma pequena dica? 

Ele repete a negatividade! 

− É parece que terei que continuar sozinho mesmo!  
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O homem calvo, o Charles, toca em nossos ombros e aparecemos diante de meu carro cujo radiador está fumegando. Eu 
faço outra pergunta ao cara de turbante: 

− Quer uma carona para algum lugar? 

Ele sorri e diz: 

− Talvez! Depois que eu consertar seu veículo! 

− Você consegue fazer isso? Entende de carros? 

Charles olha para meu veículo e coloca uma das mãos sobre a frente dele! Como por milagre todos os consertos e 
problemas foram resolvidos! 

− Pronto! Seu veículo está sendo arrumado! Enviei nanorrobôs, que farão parte de sua equipe de manutenção on board 
daqui para frente! Este carro nunca mais quebrará e fará uma série de coisas novas daqui em diante! Coisas que o surpreenderão! 

− Não sabia que podia fazer isso também! (indago eu). Agora que tudo terminou estou descobrindo mais e mais coisas! 

Ele sorri novamente e faz outro convite:  

− Talvez eu possa lhes dar uma carona e levá-los até onde quiserem! 

− É uma boa ideia, mas prefiro ver por onde ando! Talvez durante o caminho eu tenha mais alguma ideia para o 
próximo volume de “A Cultura”! 

− Que tal escrever sobre tudo isso que viveu? (comenta Charles). 

− Não faça perguntas cujas respostas você já as tem! (respondo eu a ele). 

Sorrimos novamente para a situação e nos despedimos definitivamente. 

− Obrigado pelas dicas que me salvaram a vida em diversas ocasiões! 

− Não agradeça para coisas cujos motivos reais você já conhece! Você precisava estar aqui e eu só lhe mostrei o 
caminho mais longo! 

− Rssss! Eu sei! Agradeço mesmo o seu apoio...! Duvido muito que tenha feito isso apenas para garantir que eu 
escrevesse mais um livro...! Acho que fez isso porque simpatizou com o trabalho que eu pensei ter feito! Mas que foi na verdade 
a tal entidade! 

− Você não irá chamá-lo de Deus em seu sexto livro, não é mesmo? 

− Não! Afinal, a humanidade já tem o seu próprio vivendo aqui na Terra! Ele não é perfeito..., de fato... comete alguns 
erros..., mas no fundo..., bem lá no fundo..., Ele só deseja mesmo salvar a cultura humana da extinção! E depois..., quem iria 
acreditar num ateu... que diz ter visto Deus em pessoa... e que foi Ele quem determinou tudo o que eu escrevi...? Vão achar que 
sou o novo Pedro da Bíblia...! Não...! Deixe como está...! 

− Muito bem então, Criador! Boa sorte com seu último livro da Cultura! Sei que será mais um sucesso! 

− Infelizmente, a humanidade nunca saberá ao certo que tudo isso é uma realidade! Se era isso que a entidade desejava, 
acho que não estarei à altura para falar novamente em nome dela. 

− Mas esteve à altura ao escrever em nome dela...! 

Eu sorrio porque o tal Charles me pegou mais uma vez num jogo de palavras! 

− Obrigado, Charles! Por tudo! Diga-me uma última coisa! 

− Eu sei o que quer saber agora! A única coisa que posso lhe dizer é que meu povo foi criado com conceitos 
diferenciados. Enquanto o Pai de Jesus se preocupou com a aparência ao criar a humanidade..., o nosso Deus se preocupou em 
nos criar com uma mente similar à Dele. Foi um erro maior do que o que aconteceu aqui na Terra! Nós rapidamente nos 
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tornamos praticamente deuses vivendo em um planeta! Nosso povo foi destruído, mas nossos espíritos foram levados para o 
outro lado do universo e não para o mundo dos mortos humanos! 

− O que há afinal no mundo dos mortos humanos? 

Ele olha para mim e sorri com cara de quem nada falará sobre este assunto. 

− Já entendi! Daqui para frente terei que desvendar sozinho os segredos do universo! 

− Sim! E você, Criador, tem muito potencial para isso! Continue deixando sua mente fluir! Faça como fez ao escrever a 
série da Cultura! Sei que conseguirá ir muito além do óbvio! Boa sorte! 

Logo depois ele desaparece dali! Eu olho para o céu e sorrio sozinho!  

− Vamos, Mário! Onde deixou seu carro? 

− Atrás do senhor! 

Eu olho para trás e vejo o carro dele. 

− Certo...! Antes de você desmaiar..., quando eu o acertei..., desculpe-me por aquilo..., você chegou a ouvir o que eu 
disse sobre... o ressarcir dos prejuízos, não é? 

− Sim, senhor Alexandre! Eu ganho bem para fazer o meu serviço e tenho peças reservas em meu porta-malas! Só 
cheguei agora porque demorei um pouco para trocar os dois pneus que me furou! Também ando com dois no carro! 

− É...! Meu contato com Iblis precisava parecer real! Se você estivesse lá ele poderia desconfiar que tratava-se de um 
embuste a minha atuação! 

− Eu entendo, senhor! Foi um prazer protegê-lo de vez em quando! 

− Rsrsrs! Você é um bom profissional! Conte-me como sabia sempre onde eu me encontrava? 

− Ahhh! Ainda bem que me lembrou! (comenta ele). 

Mário sai andando ao redor de meu veículo e retira um minúsculo dispositivo do interior do para-lama traseiro! Depois 
dirige-se até a traseira de meu carro e retira outro localizador atrás da chapa de indentificação! Ele continua andando e retira 
mais um do outro para-lama traseiro no lado direito do veículo. Eu fico impressionado com isso, enquanto Mário descola um 
quarto da porta-gaivota do lado direito! 

− Quando você conseguiu fazer tudo isso? 

− Em sua última noite de autógrafo, eu fiquei lá fora perto de seu veículo! Pude escolher bem cada um dos pontos onde 
eu plantei cada localizador. 

− Puxa! Por essa eu não esperava! 

− É meu trabalho, senhor! 

− Obrigado mais uma vez por não ter desistido de mim! Se o tivesse feito eu talvez não estivesse aqui agora! 

− Engano seu, senhor! O tal do Charles o teria salvo! 

− Eu sei! Mas estava querendo dar o crédito a você, por sua atuação! 

− Rsrsrs! Obrigado, senhor! Boa sorte e procure evitar escrever coisas tão polêmicas daqui para frente! 

− Eu sei! Estou evitando estudar sobre os muçulmanos! 

− Rsrsrs! Até logo, senhor! 
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Mário entra no veículo dele e sai dali! Agora eu entro no meu e para ir embora do Paraná! Preciso voltar para minha 
casa, que há muito já não vejo! Preciso continuar escrevendo, espero que de forma mais tranquila agora! Meu carro desaparece 
na estrada porque eu acelerei muito forte! Estou com pressa para voltar à minha vida pacata!  

Aperto o microbotão disponível em meus óculos! Agora eu desliguei o sistema on line, já que quase tudo parece estar 
voltando ao normal! Mas ainda tenho algo para fazer! Peguei um cartão de visitas em meu bolso e falei o número de telefone em 
voz alta para meu computador de bordo anotar. Agora peço para ligar diretamente para meu celular! Ele o faz! 

− Alô! Aqui é o Alexandre... Ahhh! Lembrou de mim...? Tudo bem, e você....? Que bom...! O que você fará amanhã de 
manhã...? Posso te visitar então...? Legal...! Neste mesmo endereço...? Ótimo! Pode me esperar que estarei aí...! Um abraço! 
Tchau! 

Eu desligo o telefone e me dirijo até um hotel ali próximo! No saguão falo com a recepcionista: 

− Olá! Boa tarde! Queria um quarto! Preciso tomar um banho e comer alguma coisa para poder seguir viagem! 

− Pois não! Seu nome? 

− Alexandre 

− Ahhhh! Então tem uma pessoa que o está esperando ali! 

Ela aponta para o outro lado onde existem sofás de espera e um sujeito estava ali lendo jornal. Não pude ver seu rosto 
porque as notícias do dia o encobria. Percebi apenas seus sapatos pretos e roupa social! Quem será o tal sujeito? Aproximo-me 
cauteloso dali. Olho para fora e meu carro estava ali, pronto para me proteger se preciso fosse! 

− Boa tarde, senhor! Deseja falar comigo? 

O tal homem fecha lentamente seu jornal e sua aparência não me lembrou ninguém que eu conhecesse! Sou bom 
fisionomista e me lembro de diversos rostos que conheci em algum momento de minha vida. Por vezes lembro-me até mesmo do 
nome e do lugar onde vi tal pessoa! Mas este... não sei quem é! 

− Alexandre! Alexandre! Finalmente nos encontramos! Por que me bloqueou? 

Aquela voz! Também sou bom em me lembrar de vozes das pessoas que falam comigo no telefone! Percebi que aquele 
é o sujeito que queria muito me encontrar! Conversamos duas vezes no início deste volume! Eu o bloqueei em meu celular! 

− Sei quem é você! O que deseja agora? 

− Um autógrafo? O que mais seria? 

Ele me entrega a coleção de cinco livros da Cultura, que escrevi, para o tal autógrafo! 

− Puxa! Acho melhor eu me sentar para escrever nos cinco livros.  

Eu me sento na poltrona atrás de mim e o tal sujeito permanece em pé à minha frente! 

− Depois dos últimos dias... acreditaria se dissesse que estava tentando me matar! 

Ao dizer isso meu carro entra em alerta vermelho sem que eu tivesse acionado tal sistema. A tampa traseira de meu 
carro se abre e um estranho pé metálico sai dali de trás, pisando no chão! O estranho sujeito olha para mim sorrindo e retira uma 
faca de seu bolso! 

− Mas quero que autografe meu livro com seu sangue! 

Eu olho para ele apavorado com o que ouvi e percebo que ele já havia erguido a faca para me matar! Rapidamente 
posiciono três, dos cinco livros na direção das mãos dele para me proteger do impacto. A faca crava-se nos dois primeiros livros 
me protegendo do perigo mortal. Eu giro os livros para a direita o que arranca das mãos dele a tal arma. A Cultura me salvou de 
ser morto hoje! O sujeito olha apavorado em direção à portaria do hotel e eu faço o mesmo, imaginando o que pudesse ser que o 
faria ter medo. Para minha surpresa um robô metálico aparece ali vindo rápido em nossa direção. Era uma máquina humanoide 
que pulou sobre o meu agressor e o imobilizou rapidamente. 



71 

− O senhor está bem? (questiona o robô). 

− Não sei! Vai me matar agora? (pergunto eu ao estranho ser metálico). 

− Matar? Não! Eu sou seu protetor! 

− Protetor? De qual livro? Não me lembro de ter escrito antes sobre você!?!? 

− Faço parte de seu carro agora! Estou aqui para protegê-lo dos perigos! 

− Não acredito! Como você entrou dentro de meu carro? 

− Não entrei! Fui criado pelo Charles quando tocou no veículo. 

− Essa não! Tá parecendo ficção a minha vida! 

 

07 de abril de 2013 

11:00 da manhã! Meu carro está levantando voo diretamente de um grande lago no Paraná! Dentro estamos eu, José e 
Maria! Sim! Aquele casal que me encontrou num restaurante-lanchonete na beira de uma estrada do sul do país! 

− É maravilhoso! Estou impressionado com este veículo! (declara José para mim). 

− Viu por que eu não poderia te mostrar o veículo naquele dia? Já estamos há três horas passeando nas diversas versões 
deste veículo e vocês ainda estão se divertindo! 

− Sim! É incrível! Quando vai custar cada um? 

− Boa pergunta, meu amigo! Ainda terei que montar toda a estrutura da empresa para definir o valor final do veículo! 
Mas não irá ficar barato, não! 

− Eu imagino! Nenhum outro veículo poderia dar tanto prazer ao estar dentro! É um verdadeiro parque de diversões! 

− Pois é! Mas já viu o tamanho das crianças que estão brincando? (comento eu com os dois). 

Todos estávamos rindo muito. Eles por se divertirem e eu por estar aliviado com o final da situação em que me 
coloquei. Claro que ainda existem pessoas que não estão felizes com o fato de eu ainda estar vivo e escrevendo livros de ficção! 
Porque por mais incrível que possa ser tudo o que aconteceu, dois fatos marcaram demais esse evento: Primeiro o fato de o 
próprio Deus ter surgido diante de mim e para toda a internet, falando de minha obra, que na verdade é dele mesmo! Depois pelo 
fato de um ateu, eu, poder confirmar que Deus realmente existe! Até hoje muitas pessoas duvidam que isso tudo aconteceu de 
verdade. Não posso culpá-las, afinal tudo começou em primeiro de abril! Mas muitas destas pessoas também acreditam nas 
histórias da Bíblia e na bondade da igreja católica! O que posso dizer mais sobre isso? Talvez eles também acreditem em Papai 
Noel e no coelhinho da Páscoa!  

Mas o mais importante de tudo, independentemente do que as pessoas creem ou que tipo de religião pratiquem, é que 
olhem para seus semelhantes, viventes em qualquer parte do mundo com respeito e igualdade! Se todos se tratarem com 
dignidade e mente aberta para o futuro será possível um dia em que não precisaremos de um Pai para nos guiar o tempo todo! 
Teremos finalmente atingido nossa maioridade como espécie humana! Então, nesse dia, poderemos apenas agradecer ao nosso 
Pai por tudo o que nos ensinou e nos mostrou! Agradecer até mesmo pelas punições que nos dera quando fazíamos besteiras e 
maldades em nossa infância humanoide! Afinal ainda não sabíamos muito bem o que era o certo ou o errado! Agradecer por ter 
nos orientado da melhor maneira possível, como qualquer pai faria por seu filho amado! Quando isto acontecer... será a hora de 
passar o bastão! Estaremos pensando por nós mesmos, então! Não precisaremos mais orar porque teremos a inteligência e a 
capacidade para conseguir! Não precisaremos mais pedir porque teremos habilidades plenas e todas as condições de lutar e 
conquistar nossos objetivos! Obrigado por tudo meu Pai! Agora eu mesmo escreverei em minhas linhas retas e não mais pelas 
tortuosas de sua época! Neste dia... todos os homens e mulheres poderão dar uma festa... de bem-vindo a todos! O futuro da 
humanidade começará finalmente! Não fique de fora deste evento histórico! Venha! Você também foi convidado! 


