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Contrabandistas

Edgar Indalecio Smaniotto

Prólogo

A reunião estava chegando.
Faltava só o importante. O primordial. Mas só uma parte, a minha parte, que me levou
àquele lugar na Serra do Cascalho.
Dos problemas, alguns de nós e as autoridades sabiam: os locais de encontro não se
repetiam; a mercadoria – sem a qual não existiríamos enquanto contraventores –, certamente
rotulada de imoral e sempre a uma liminar de caracterizar tráfico, pelos juristas, e,
consequentemente, pela Polícia Federal. Logo, a se manter esse postulado dúbio, ativista ou não,
situava-me como um dos agentes no resgate daquilo que era mais sagrado, a liberdade.
Mesmo havendo uma enorme rede de contrabando, a carência nunca – longe disso – se
exauria. Pode-se dizer que até aumentava. Quanto mais repressão, maior urgência o produto
despertava nas pessoas. Bastante diferente daquilo que existia há mais de 65 anos, na época da
maconha ilícita, ou mesmo durante a Crise do Petróleo de 2028-2029 – é uma forma só de situar na
História, pois a crise já ocorria desde o século XX, sendo só fomentada, pois programas como o PróÁlcool iam na contramão daquilo que os especuladores chamavam de “necessidades de mercado”.
Criar soluções, oferecer alternativas, não era, portanto, prioridade. Gaveta nisso. E ficou até a merda
feder na cara de todos. Respingos não faltaram até para quem tinha encontrado paliativos, mais
recentemente, isso porque a economia era a viga podre na qual todos estavam escorados.
Os Emirados Árabes e países cujas balanças econômicas dependiam do ouro negro
mostraram que a crise só criava outra, a dependência a ser suprida por nova moeda forte: nas
tentativas de comprar água e outros insumos com os poços que pararam de jorrar, um comércio

e a anexação de territórios estavam longe de purgar o homem de ser mais decente do que jamais
fora.
Chega de pensar no passado. Eu também tenho necessidades a serem supridas.
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268

antigo voltou à moda. Os haréns e facilidades – antes inenarráveis – propiciavam os elementos para

Saudosa memória de um tempo de abastança, quando ainda tínhamos uma rede de
contrabandistas muito bem articulada! Desde então, com o arrocho moral, a coisa só degringolou.
Aliás, a moral nunca foi o forte dos polegares opositores depois do Planeta dos Macacos.

1. Abominável Criatura

A neblina foi ultrapassada, quando subi um pouco mais, rodando quase um km em direção
àquele destino no interior paulista, a mais de 150 km da capital.
Já tinha lido sobre as vítimas do lugar. O cartão-postal macabro, que ninguém queria, mas
atraía os turistas como mel na porta do formigueiro. Felizmente eu não seguia por um caminho
sujeito à triagem. Ainda que seguisse, tenho meus recursos e só estou ali de passagem. Nenhuma
autoridade mostrou preocupação quando submeti minha rota de inspeção após passar pela
aduaneira santista e, dali, para escritórios que precisavam ser peritados regularmente. Eu também
trabalhava na fiscalização, portanto tinha um status de “colega” e um holograma no para-brisa que a
maioria das torres de vigilância aceitava sem o registro de ocorrência.
E aquilo que, recentemente, subverteu mais uma vez a região em um episódio de
investigação criminal. Tudo ainda se mantinha um mistério, um prato cheio para alimentar as intrigas
e teorias conspiratórias. Que iam de homens macacos pré-históricos a aviões espiões americanos.
Na Serra do Medronho – antes ela se chamava Serra Negra, mas depois dos boatos, e
principalmente após os incidentes, iniciados há tantos anos – passou a ser nominada assim quando
campistas e vários outros sobreviventes reportaram terem topado com a versão brasileira do
Sasquatch ou Yeti. Também estranhei quando ouvi isso pela primeira vez. Fica mais estranho e
bizarro quando disseram – e meu veículo tinha isso projetado no monitor – “ser o elo perdido entre o
homem e o jumento...”.
Tudo teria sido esquecido se aquele avião não estivesse no local onde diziam que estaria.
Obviamente inacessível daqui, caso contrário faria minha própria investigação e me viraria depois
para inventar uma desculpa.
Novamente tive de consultar a tela, com a imagem da aeronave, na parte escarpada da serra,
criando uma nova clareira na Mata Atlântica.
Lá estava ele, nome e sobrenome, um Boeing C-17 Globemaster III, da USAF. Isso pelo menos

Que todas suas aeronaves antigas ou estavam em museu ou no deserto, devidamente
rastreadas ou desmanteladas.
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os entendidos diziam, por mais que os “donos“ do formidável cargueiro afirmassem desconhecer sua

Que não tinham antes, muito menos agora, uma rota que estabelecesse violação de espaço
aéreo de uma nação amiga...
Amiga? Isso é outra história. Tem muito rancor de onde aquilo vinha.
Mas as imagens de arquivo, confrontadas com um vídeo, acionado no painel, nem parecia ser
do mesmo avião. O símbolo da Força Aérea Americana tinha sido arrancado de forma grosseira; no
lugar rebitado, o de uma aviação peruana que nem existia mais, sem qualquer outro tipo de
identificação alfanumérica, ali ou em qualquer parte. Peças podiam ser rastreadas, atrás de números
de série, peculiaridades de usinação – esse tipo de coisa –, porém as autoridades se calavam quanto
a isso – a nossa e a deles.
O rombo, remendado, dava o que pensar. Principalmente, porque a aeronave não era
nenhum modelo de integridade, do jeito que tinha ficado, do jeito que tinha se quebrado na encosta,
cavando suas próprias sepulturas.
Atualmente nossos aviões são muito diferentes do que eram, em sua maioria feitos para
pouso e decolagens verticais. Nem havia os novos minerais e capacitores, extraídos dos asteroides,
que envelopavam a fuselagem de forma inteiriça, ideal ao aporte (semi) antigravitacional. A extração
desses minérios vinha se consolidando, mostrando-se segura e regular, permitindo o barateamento
no uso dessas tecnologias. Quem colocava coisas diferentes no ar teria muito a se explicar.
O vídeo seguia seu curso, mostrando uma imensa jaula arrebentada no compartimento de
carga, seccionado como uma das três maiores partes do Boeing acidentado. Grandes tufos de pelos,
restos de carne e fezes atestavam a ocupação da cela. Mas, não parecia ter sido por ali que a possível
fera saíra, talvez tendo acontecido ainda em voo: um outro rombo, visivelmente articulado de dentro
para fora da fuselagem, atestava sinais de garras. Um novo viral, dos muitos feitos a partir daquele
assunto fantástico, exibia a parte externa do avião sinistrado, revelando pegadas fundas, a 20 metros
– um corpo caindo em pé, um local de impacto? Impossível!! –, se afastando dali, desaparecendo
encosta abaixo.
Os depoimentos e as autoridades passaram a admitir ser um animal peruano, perdido em
novo habitat.
O nome Medronho é puro exercício de humor negro (a relação de medonho com o
sobrenome da primeira das dezessete vítimas esquartejadas, encontrados nesta região), nos tempos
áureos da Internet, há 30 anos, quando eu tinha recém-ingressado no Ensino Técnico.

os miolos nas pedras. O local só apresentava um bloqueio de cones luminosos. Felizmente sem
nenhuma patrulha à vista. Como era muito cedo, não havia turistas, não havia nada.
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corpo tinha encalhado – segundo o legista após despencar cem metros pela queda d’água e estourar
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Passei pelo lugar chamado Cachoeira dos Sonhos, onde, em sua praia de água doce, o último

Era hora de deixar Serra Negra e rever o roteiro de estradas abandonadas – que obviamente
consultei em um mapa físico, comprado na véspera em um sebo, para não levantar suspeitas de
acesso à rede.
Com meu veículo tentando despertar o meu interesse por coisas menos lúgubres, pois o
autoflex, feito sob medida para minhas necessidades, também tinha interface com o meu centro de
prazer, cortesia do neurocelular, uma música sertaneja bipou no painel. Nos primeiros acordes da
canção e no uivo do pretenso cantor, eu bloqueei.
— Me poupe. Isso é pior que a morte – o carro entendeu e abasteceu seu banco de dados
com a rejeição, contentando-se em abrir o painel e me servir uma dose – sem álcool – de caipirinha.
Isso não tive como recusar.

2. Você tem fome de quê?

O segmento lícito da viagem estava prestes a terminar. Ao menos teria respaldo legal, assim
como todos os cidadãos, para agir da forma como estava prestes a fazer.
O reboot é um recurso de sairmos da rede, na qual vivíamos mergulhados, sem precisar
justificar a qualquer autoridade, mesmo quando arguidos. Se não excedesse a duração e a frequência
com que isso era feito, sem problemas. Juristas e especialistas chegaram a um consenso, apontando
que essa era uma válvula de escape natural da espécie humana – proibir a “rebotagem” ameaçava o
equilíbrio do indivíduo. Claro que existem situações em que isso é impossível, legalmente impossível,
quando a pessoa cai nas entrelinhas da lei. Subentenda-se: ameaça ao sistema. Esperava não estar
enquadrado nesse rol.
Antes de pegar a estrada vicinal, a placa de advertência – na verdade um outdoor rubronegro, como se fosse pecado mortal deixar de ler e se precaver – indicava uma área livre de WiFi. Ela
ficara para trás nas muitas curvas de acesso a Matozinho, assim como meu intencional reboot no
neurocelular, colocado em pausa, a completar a reinicialização depois. Para o que tinha vindo fazer,
discrição significava tudo.
Esse é o momento no “roteiro” onde estou descoberto. Mais uma vez caminhando na lâmina
da navalha de Occam, onde o “simples” é a contravenção e o rebuscado, a negação, assumi o
equilibrismo como uma segunda natureza.

Os sinais externos batiam. O informante.
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azul amarrando uma larga bermuda, acenava para o meu carro.
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Vi a barraca no mesmo momento em que fui notado, pois alguém de chapéu na mão, fita

— Que tempinho mais filha, hein? – ao baixar o vidro e imobilizar o flex ao lado do caboclo
que vendia produtos derivados de cana, artigos de couro e alguns itens que nem consegui identificar,
o informante não achou estranha minha pergunta. Com mais um temporal avizinhado, o relevo aos
poucos sendo murado de nuvens, o que mais haveria para dizer. – Tem fumo aí?
— Tenho cosa meor! – o velho caboclo sorriu. A dentição perfeita também o traiu.
O nome dele era Elídio. Não tinha um codinome como a maioria de nós.
Quando entrei na Irmandade, o patrocinador comentara sobre a organização e que papel
cabia aos informantes. São os elementos de ligação com os despachantes, fazem contatos, se
expõem, pelo privilégio de participar da farra, mesmo sabendo que o prazo de vida útil deles é curto.
Por isso também eram conhecidos por descartáveis. Pode parecer desumano, contudo a função era
voluntária e nunca pareciam faltar candidatos. Indicava a importância e a falta que a mercadoria
fazia à sociedade.
Quando recebi a incumbência dessa tarefa, que todos os membros da célula se revezavam
para realizar, o nome do informante veio com o dossiê, que novamente se materializou no meu
carpete, ontem à noite. Aquele sistema de comunicação já estava me deixando puto. Minha casa,
que pensava ser inexpugnável, podia ser tudo, menos isso.
— Esse melaço é daqui, ó! – o informante tinha retornado, citando a contrarresposta,
seguida duma cusparada de cana mascada.
Provei e aprovei a pinga caiana. Aquilo bateu fundo na minha goela. Com um tíquete de 10
brasis, mais fácil de cambiar – e difícil de rastrear –, adquiri a garrafada da cachaça artesanal. Porém
faltava o principal: a informação.
Quando pensei que Elídio ficaria parado na sua barraca de bambu, contigua ao casebre de
roça e uma pocilga vazia, ele retornou pela segunda vez. Trazia um tijolo. Não houve tempo de
cogitar o grau de ameaça do homem, mas bem que eu recuei no banco.
— Rapadura, moço – mesmo estranhando, no automático puxei outro tíquete, mas ele fez
sinal que não. – Amostra gráte. É segredo de famía. Quando comê, vai ficá freguê. Só precisa tê
curdado com o finar...é a chavi do paraíso.
Não sei de onde ele tirou aquele linguajar peculiar, mas aceitei, da mesma forma com que
segurei o negócio que parecia uma pedra gigante de crack, que reconheci dos documentários. Ele
acenou com a cabeça na direção para onde eu deveria estar indo, praticamente me expulsando.

algumas palavras no discurso colorido do rapadureiro: “segredo”, “família”, “cuidado”, “final” e, a
mais importante de todas, “chave”.
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Ainda meio lerdo, recuperando do susto, imaginei que tinha ferrado tudo. Só quando

Nervoso, catei o tijolo no banco do carona. Não estava. Só havia a garrafa ali. Será que tinha
resvalado para baixo do banco?
Foi onde achei, encostado ao núcleo do computador de bordo.
Subindo o carro na grama, como se tivesse parado para vomitar, rasguei o embrulho.
Gravado em baixo relevo nas extremidades da rapadura, um dos motivos de estar ali!
Mas havia algo mais.
Em uma das laterais, outra mensagem:
“Decore e coma”.
E mais uma, na borda oposta:
“Não fure, faça pressão”.
Antes de tocar o flex, satisfeito da vida, nem quis olhar se haveria um “bom proveito”
assinalado em outro lugar da rapadura.
Bastou um pouco de força para a rapadura se destacar em duas metades. Em um
compartimento, na parte de baixo, a chave criptografada, com a definição do local onde a
mercadoria deveria ser retirada.

3. Voltando do front

Informação pedida, informação conquistada.
Sabia a data e a hora em que o despachante liberaria a carga.
Os dados sobre o local estavam preservados na chave criptografada, dentro da rapadura.
Se acabassem me prendendo, a única informação útil (rapadura) não seria tão útil assim,
sendo necessário um gabarito, em poder do patrocinador, para decodificar o local onde a mercadoria
seria entregue e os caminhões fariam a distribuição.
A experiência dizia que, para nós na base da pirâmide, a data real do evento, após a
importação e a logística determinar, seria dada a conhecer com o programa das máscaras.
Tudo tinha sido explicado – embora para mim tenha parecido ditado – após atender ao
convite empurrado por baixo da minha porta, há oito anos. Considerando que o prédio onde moro,
garantia do fabricante, oferecida na apólice o módulo “segurança plena”, a forma como aquele
convite, feito de platina verdadeira, tinha ido parar no carpete, a muitos metros da porta, continuava

que eu pagava pelo privilégio de estar frente a frente da mercadoria, daquela vez tinha sido acionado
para atuar nos bastidores.
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um mistério. Assim como aquele da noite passada.

— Caralho!!! – a adrenalina escapou na forma de um grito.
O carro só não indagou o motivo dos socos no estofado e o sorriso babaca refletido na tela,
pois continuava com o modo analógico ligado. Por enquanto era somente um veículo normal,
dependendo de um motorista inteiramente anormal.
Por isso os acidentes tendem a acontecer...
Suspiro aliviado. Tem outro motivo para me sentir assim. Não é todo dia que seu filho
completa 15 anos e experimenta a mercadoria. Seria a entrada dele na maioridade penal, logo pela
porta dos fundos, onde dói mais e também é mais prazeroso: ser um contraventor virara herança de
família. Além dos filmes censurados, o menino, como todos de sua geração, só conhecia o barato
através dos ensinamentos teóricos dos professores pelegos, aplicando a preconceituosa cartilha
governamental; nela, todos que tinham contato com o contrabando eram rotulados de bárbaros,
profanadores, zumbis, viciados e, para amenizar, loucos.
Se pegos na contravenção, o Código Penal era o último dos nossos problemas. Havia muita
gente importante – radicais livres – nos vários escalões do poder, que conseguia segregar pessoas
como eu, tirando-nos do sistema, com destino aos sanatórios. Ou, os mais sortudos, em valas
comuns. De nada adiantava ter um celular no assoalho craniano em ligação com o ouvido interno ou
uma ideologia diferente da vigente. Os meios existiam e o fim – lobotomia como exemplo,
transformando nossa rebeldia em tumor –, mera consequência.
Prossigo na viagem e minha velocidade de cruzeiro espelha o que trago no íntimo. Ora
disparo pela reta, atravessando o vale, os flambloyants carregados fazendo chover suas flores
amarelas ou vermelhas, quase recobrindo o pavimento, parecido com a adrenalina que impulsiona
um sentimento de satisfação e dever cumprido, análogo a um tapete se desdobrando a minha frente.
Ora o vale acaba, as curvas recomeçam e sou forçado a reduzir e encarar a realidade: observar os
morros com casamatas; os córregos gradeados e plantações patrulhadas por espantalhos robôs;
sabendo que a qualquer momento, do nada, um louco, como no passado, poderia lançar uma ogiva
suja e exibir seu rosto e mensagem póstuma na rede mundial:

Se eu sou a vida.
Também sou a morte.
Vocês têm tudo.

me fez repensar a vida. Talvez fosse isso. Provavelmente não era.
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Agora fiquem com nada.

Ainda lembro quando meu pai dizia de manicômios servirem para o tratamento das
chamadas doenças mentais: um depósito de gente varrida para baixo do tapete da sociedade. Mas
desde 2053, e isso já faz vinte anos, com o surgimento da neurística, um amplo espectro das
psicopatologias de origem mapeada e histórico familiar – epilepsia, esquizofrenia, bipolaridade,
demência, entre outras –, que pudessem causar sofrimento fetal ou vir a eclodir na vida adulta, havia
“desaparecido”. Antes de ser grato por isso, lembremo-nos dos ensinamentos de Lavoisier, o
princípio da conservação de massas: enquanto ele perdia a cabeça na guilhotina, seu conhecimento
transformou o mundo. A questão estava em saber localizar aquilo que os anais da medicina diziam
ter sumido.
Para ver até onde vai a intolerância, já se fala, nem tão acanhadamente assim, em
manipulação genética, agindo nas fecundações in vitro, a fim de inculcar aversão à “mercadoria”. Ao
permitirem isso, logo homossexuais, tarados por biscoito ou torcedores da Fiel teriam seus dias
contados.

4. De volta à pauliceia

Com a importância que a água assumia no mundo, um lugar de referência aquífera como
aquele – o próprio nome “Circuito das Águas” deixava os sedentos loucos – logo seria tão ou mais
policiado que o reservatório do Tietê.
Com o veículo ainda em marcha, assumindo o volante e mantendo o autoflex com seu
computador de bordo em ponto morto, eu me aproximei de algumas áreas povoadas, indo na
direção oposta a Águas de Lindóia, a poucos quilômetros da divisa de Minas. Depois de Matozinho,
passando por um sem-número de vilarejos bucólicos, suspensos no tempo, estava próximo de
emergir em uma via pavimentada, com toda sua parafernália – e WiFi – de tráfego seguro.
Mesmo em modo analógico, o flex reconheceu o comando rodoviário e bipou o radar
posicional global. Nenhum veículo licenciado podia ignorar o RPG, se não quisesse os rodoviários os
abordando.
Habilitei o computador de bordo e fiquei assistindo o veículo dizer “que bom você estar
aqui” e entrar no fluxo, assumindo sua programação sobre rodas, a caminho da capital. Assim alçado
ao status de mero passageiro – logo sem sofrer as restrições do bafômetro compulsório –, eu tinha

Conseguimos a mercadoria!
Mas a que custo?
Revista Nós ¦ Cultura, Estética e Linguagens ◆ v.02 n.02 - 2017 ◆ ISSN 2448-1793

Página

Deitei no banco de trás, imaginando como minha glicose apareceria no exame periódico.
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uma garrafa de aguardente, algumas barrinhas de cereais e várias lascas de rapadura para roer.

A rapadura era realmente ótima, mas a garapa melhor ainda.
Acabei relaxando, porém minha mente permanecia insubmissa.
Eu sabia que estava arriscando a vida e colocando outras pessoas – especificamente minha
família – na mira dos radicais do governo. Também não era nenhum ingênuo, deixando de
reconhecer o que a célula fazia com seus membros menos expressivos: colocar-nos para agir, entrar
no processo, significava se comprometer com a causa. O comprometimento gera represália, se algo
der errado. Carregar o fardo do segredo não era opção. E também entregar os companheiros não.
Quando você só conhece os familiares a quem convida – e automaticamente se torna responsável
por eles –, sendo recrutado por alguém que já sabe tudo sobre o seu passado, que assume um papel
de “patrocinador”, mas nunca se mostra de fato para você, a única certeza sua é não ter ninguém
mais a quem culpar.
Quando minha esposa soube desse meu envolvimento, ela deu pulos de alegria. Confessou
que suspeitava estar sendo sondada por uma amiga, que desapareceu misteriosamente.
O patrocinador, ao saber, não criou qualquer caso. A célula é uma família e nenhuma família
existe se não cresce. Foi o que ouvi dele, em um de nossos raros encontros.
Quando decidimos incluir o Fernando, foi um longo ano debatendo se colocar um alvo nas
costas de nosso filho era uma opção. Afinal, soldado não é aquele que segue na frente e leva o tiro
primeiro?
Como o governo tinha grande aceitação popular, mantendo-se na direção do país por quatro
mandatos consecutivos, começávamos a ver que podia haver algo de errado nisso. Nenhum governo
democrático, carismático ou não, perdurava tanto, agradando esse mundaréu de gente, que as urnas
referendavam. E por que havia tantos descontentes? E por que sumia tanta gente? Depois de tantos
avanços sociais, o governo – não só brasileiro – parecia um complô para mudar seus eleitores,
usando propaganda massiva para fazê-los pensar que algo diferente ao modelo vigente não poderia
ser sustentado.
Ao enxergar que a história se revisitava, que todos os regimes que implantaram leis radicais,
inflexíveis, acabaram se tornando totalitários, entrar para a célula deixou de ser opção e passou a ser
solução.
Portanto, ser contraventor pode não apontar na direção certa. Mas não mais errado que tirar
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o poder de decisão das pessoas.
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O autoflex seguiu sozinho para o estacionamento subterrâneo da PBR, a uns quarteirões de
distância. Era possível acompanhar os hologramas da Petrovale Brasil, irradiados no céu nublado de
São Paulo.
Só resolvi na hora que o momento pedia uma refeição diferente da tradicional, que podia ser
servida no meu escritório. Apertei o passo e optei por um endereço conhecido, que não exatamente
dispensava o metrô da Consolação, mas me daria uns 20 minutos de caminhada ligeira, rumo à
periferia. Usei esse tempo para colocar minha cabeça em ordem e desanuviar os efeitos da
cachacinha.
Passando por vários quiosques da Vigilância Sanitária, entrei na Galeria Urbanus, repleta de
suas lojinhas de comércio varejista, todas apertadas e ordeiras, onde lá no fundo, na praça de
alimentação, encontrei o Roberto, um restaurante decente, especializado em pratos exóticos.
O restaurante destoava das muitas redes de comida saudável, por ter um jeito diferente e
pessoal de servir. Em um salão oval nada padronizado, com várias mesas, todas com toalhas
quadriculadas de tons diversos; no teto, a versão da Capela Sistina, sonho de um gourmet:
macarronadas flutuantes; pizzas gigantes; sorvetes formando um riacho colorido, cheio de
confeitados, com vários afluentes, tudo escorrendo de mentirinha do teto para as paredes e dali até
os nossos pés. A ilusão era potencializada pelo cheiro. Aquilo tinha sido orquestrado para tapear os
sentidos. Confesso que fiquei bastante tentado.
A escolha foi rápida. A culinária podia não ser exatamente excelente, porém o serviço era
impecável. E aceitavam fumantes passivos e conversas pelo neurocelular. Nisso residiu minha
escolha: falei com alguns clientes e minha esposa, grávida, enquanto devorava aquilo que rotulei de
empodrão de flango e mais meia tigela de angu à baiana. O vinho tinto, depois da água gasosa, que
nivelou a pimenta, encerrou o modesto repasto.
Comparado ao que comi pela manhã – o gosto da rapadura ainda perdurava – aquilo caiu
muito bem.

6. A Rede

No escritório, todos só falavam na iminente chegada de um cargueiro, vindo dos asteroides,
abarrotado de “terra rara”. Depois de Guarulhos, sobre o Trópico de Capricórnio, ficava o espaço-

Bastante prestígio. Muito trabalho. Rios de dinheiro.
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porto, no qual minha firma tinha enorme participação. Significava que a principal zona de estocagem

Atuo em uma das maiores empresas de energia e mineração do mundo. A Petrovale Brasil –
resultado da fusão da antiga Vale do Rio Doce, Petrobrás e Avibrás –, recentemente tinha
despontado como a maior multinacional com direito a explorar veios espaciais. Semanas atrás
quiseram me transferir para a sucursal na Lua, com ordenado e bonificações melhores e chances de
promoção bem tentadoras. No início fiquei balançado. Depois pensei:
“Se já é difícil conseguir a mercadoria na Terra, em outro lugar seria impraticável...”
Procuro dar sempre uma desculpa (a gravidez de minha esposa, até agora, tinha surtido
efeito), mas um dia ou eles cansam ou começam a desconfiar...
Eu sempre suspeitei que alguns de meus colegas, na firma, fossem membros da minha ou de
outras células contrabandistas. Todos viviam na clandestinidade. Quanto mais alta a hierarquia,
maior o tombo. Com tantos agentes infiltrados, tentando se passar por simpatizante de nossas
causas, exibir um semblante feliz e sair confessando qualquer segredo, seria o mesmo que pegar o
cérebro e dar descarga abaixo. Todo o aparato, toda dissimulação dos últimos anos, de nada
valeriam se a discrição não pudesse ser mantida. Em especial no nosso tipo de contrabando, com
implicações diretas na política de governo, onde nem éramos classificados como daquele planeta.
Antes de ir para casa, minha participação na contravenção necessitava de uma última
providência.
Dando uma pausa no processo que visava desatar o nó fiscal, no embargo de nossas
mercadorias retidas no porto de Taiwan, bebia um cafezinho que minha solícita secretária fez com
que entregassem. Até isso era terceirizado. Aproveitei para dar instruções de sigilo 3. Significava
que, pela próxima meia hora, ninguém entraria ali e nenhuma ligação seria passada. Entre uma
golada e outra do McFruta, fiz os processos iniciais para uma chamada randomizada, como é muito
em voga atualmente: da minha lista de contatos, pincei aquele que “reconhecia” como meu
patrocinador na célula. Claro que não era um número real, mas ele surgia em minha cabeça como
“acesso a spamB autorizado”.
Como quem aceita spams, do gênero que for, ou é masoquista ou curte viver perigosamente,
nem reconsiderei. Redigi a mensagem subvocalizando-a, calcando junto à jugular. O neurocelular só
teve o trabalho de reconhecer as palavras, projetando-as no visor que só eu podia enxergar, pois era
minha miragem:
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Feliz Aniversário (fogos!) Meu Presente (flap! flap!) É Jamais Esquecer Sua Amizade

Na parte textual nada que pudesse chamar a atenção. Estava no ringtone, minha marca
registrada, a forma como eu apareceria para o patrocinador. Isso também, como diziam
antigamente, “não daria a menor pinta”.
A informação seguia com os jogos de cores e, principalmente, as animações de fogos de
artifício e o farfalhar do presente sendo aberto, a indicação da data e horário, conforme o
rapadureiro me passara.
Era o momento do adrop.
Com o estojo de antilium na mão, aquele metal raro que minerávamos em 2035 HM6, que a
missão espacial brasileira apelidou de Assombroso, deixei cair só para me deliciar ao vê-lo pairar a
meio metro da mesa e ir descendo, lentamente, completando a queda em 2 minutos. Decidido a não
me alongar demais, rompi o lacre e tirei a chave, deixando-a mergulhada em uma solução com soro
fisiológico. Aquilo facilitaria na conexão.
Por alguns anos se pensou qual seria o sucedâneo da, um dia, popular USB. A interação
entre periféricos pelo simples ato da aproximação, transferindo dados sem a necessidade de fios,
deu ao Bluetooth alguma forma de responder a essa pergunta. Mas a tecnologia sempre avançou
muito rapidamente, e com a ideia de associar o celular ao homem – já que para muitos aquilo virara
um apêndice –, procurou-se outro tipo de associação, muito comum nos próprios aparelhos
celulares: o aplicativo.
O adrop.
Nos antigos iphones, ipods, palms, tablets e outras palavras em inglês, ou malucas, que
caíram em domínio popular, o aplicativo foi concebido para desempenhar tarefas práticas, visando o
melhor rendimento possível. No adrop, como não havia local para uma entrada USB em nós, ele foi o
recurso que faltava para permitir o homem se comunicar com seus semelhantes – e outros
dissemelhantes, como os flexs e bancos de dados diversos – sem ficar com a cara do Robocop.
Não queria dar uma aula para mim mesmo, mas pegar essa coisinha – retirei da minha
carteira o aplicativo que tinha acabado de habilitar – feita a partir de amostras cultivadas da minha
própria pele, banhado em minha própria lágrima, não poderia ser mais higiênico e personalizado. E
pensar que havia aqueles que usavam vários – em orifícios e locais inenarráveis – sem qualquer
assepsia, na maior promiscuidade!
Era a febre dos adrops. Quando, além de fazer aquilo a que se propunha, facilitar a conexão,
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por exemplo, viravam portal de drogas. Mas isso não vem ao caso. O meu adrop tinha registro da
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Luvas são necessárias, as gavetas cheias delas. Mais um lacre rompido e o clic da chave
criptografada sendo reconhecida pelo adrop. A luz azul indicou não haver incompatibilidade entre
eles.
Nem precisei usar qualquer tipo de gel selador, para fixar meu aplicativo no céu da boca. Foi
a partir dali que os dados migraram ao neurocelular e o anexo seguiu. Ou seja, o presente foi, de
fato, enviado.
A todo custo evitávamos levantar suspeitas, que fizesse algo cair na rede da @DICAT – a
polícia especializada em crimes de alta tecnologia. Estou certo de que meu patrocinador saberia lidar
com a informação que acabara de passar.

7. Como animais

Cheguei a minha casa e dei de cara com a parede-TV noticiando com alarde, como era de se
esperar, a apreensão de mais uma célula de “mercadores da morte”.

Os idiotas não sabiam a

diferença entre uma célula e um núcleo familiar de seis pessoas. Para eles, era como se tivessem
feito a apreensão do século. Ao menos aquilo garantia que os contraventores teriam o
acompanhamento da Anistia Internacional.
Fiz o canal escolher um programa melhor. Engoli em seco e prossegui até a cozinha,
procurando por Cláudia. Provavelmente, naquele horário, estaria no escritório que ela montou, lá
nos fundos, junto ao quarto do futuro bebê.
Minha esposa é pesquisadora freelancer, ganha a vida encontrando aquilo que ninguém
acha. E vai além: não só acha como monta trabalhos que são reconhecidos internacionalmente.
Especializou-se em arqueologia social, e devo a ela a maioria desse meu “saudosismo”, vendo seus
murais históricos, lendo suas críticas e, principalmente, as curiosidades daquele mundo, antes de ele
virar um jardim de espinhos. É consultora de várias universidades e programas de videolink no Brasil
e, principalmente, no exterior. Eu dificilmente me adaptaria a prestar serviço no local onde resido.
Sou dispersivo demais para tanto. Felizmente a PBrasil é robusta o bastante e, além da cota,
exigência do Novo Código do Consumidor, mantém vários escritórios físicos nas principais capitais.
— Tem alguém procurando por um pouco de diversão?
Saindo do banheiro, não do escritório, anunciada pelo rastro de perfume, Cláudia se colocou
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em meu caminho. Não precisei dizer que estava suado, que atravessei São Paulo de cima a baixo e
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Cheirando meu cabelo, sentindo a suspeita gordura no tecido plástico do meu blazer, sem
deixar de notar o estado que fiquei ao colar nossas virilhas, atiçado pela ondulação daqueles quadris,
ela percebeu o quanto eu estava a fim.
Com sua fina camisola esvoaçante, a calcinha rendada que mudava de cor, o abdômen de
uma praticante de pilates, as coxas grossas e os mamilos cor de mel desafiando a chupá-los, Cláudia
nem parecia uma jovem senhora em seu sexto mês de gravidez. Iríamos pegar o bebê em 61 dias, e
ela nunca deixava de visitá-lo, pessoal ou virtualmente. Olhei para os lados e disparei:
— Nandinho está com a vó, não é?
— Hum-hum.
— E você me quer todo dentro de você?
— Hum-hum.
Depois do beijo, molhado, invasivo, meus dedos procurando – e encontrando – uma umidade
que vinha de baixo, ela murmurou:
— Estou sentindo o cheiro de tempero, Marcos. Seu hálito é uma delícia! Aposto que esteve
no Roberto. Há algo de animal em você hoje...
Ela sabia!
Atracados, nem chegamos ao quarto. Foi uma noite agitada, regada à sacanagem e outras
delícias: comida, bebida e tudo mais a que se tem direito. Nossos neurocelulares, Bluetooth 9.0
conectados pela proximidade, tocando a mesma música – se é que pode se chamar assim aquela
viagem.
Só quando o sol nasceu, contei os detalhes para ela. Evidentemente, com o dispositivo de
bloqueio de comunicação em reboot.

8. As máscaras

Diante de um beco escuro, em Cubatão, um quarteirão feito exclusivamente de fábricas
condenadas a serem reprocessadas em breve, suas chaminés, outrora poluentes, e todo parque
industrial desativado, foi o local escolhido a dedo.
Minha nuca pulsava, indicando a proximidade do alvo e outros sinais sobrepostos.
Contato visual. Pelo menos seis. Outros estavam em processo de deslocamento.

Havia muito pouco a postergar. Estávamos ali e iríamos até o fim? Só dependia dele.
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Notei pessoas vindo de outros becos, sombras que sumiam em outras portas, desaparecendo

Com Fernando no meio, eu e Cláudia – obviamente com sua máscara de querubim
bochechudo, decerto homenagem ao pimpolho, impressa no próprio flex, a caminho dali – nos
posicionamos diante da porta, que em um minuto reconheceria o sinal dos totens enfiados em
nossas cabeças, até abaixo do nariz.
Meu filho parecia meio incomodado pela máscara de gato, que não podia ser tirada e só se
dissolveria dentro de três horas, tempo suficiente para a reunião acontecer e estarmos de volta ao
autoflex. Eu também tivera a mesma reação, quando usei uma similar, muitos anos atrás. A coceira
da máscara logo cederia, mas o que ficava – o sorriso de Nandinho denunciava – era o sentido de
pertencer a algo potencialmente subversivo, de ser considerado adulto e responsável o suficiente
para merecer estar ali. O dever dos pais nem sempre segue por uma via reta e preservar a verdade,
ainda que perigoso, era um legado maior.
Quando meu tio fez o mesmo comigo, sabia: aquilo não tinha preço.
Ainda assim achei que devia dizer:
— Tem certeza que quer prosseguir?
A única coisa que escuto dele é um miaaaau galhofeiro, seguido de um ligeiro – porém firme
– empurrão em direção à porta que se abria.
Decisão tomada, ação em curso.

9. Olé

Por corredores absolutamente escuros, as máscaras com suas oculares adaptadas seguiam
no infravermelho. Não havia como nos perder, pois perseguíamos avatares virtuais quentes e
saltitantes – pareciam personagens dos desenhos de antigamente. Os nossos eram dois ratos
bípedes e um cão labrador com tapa-olho e uma prótese de focinho, todos cineticamente
impulsionados por laser. Guiados por eles, chegamos ao arco que acessava uma sala enorme, onde
os conjuntos de lentes dos oculares trataram de se adequar à iluminação avizinhada.
A Arena.
Era exatamente o que o nome pretensioso propunha. Um construto de realidade virtual,
evocando uma antiga, e para falar a verdade, bárbara prática esportiva espanhola ou mexicana. Só
invés do local reservado à arquibancada, uma grande mesa circular, com os comensais sentados ou

lugares à mesa foram se “acendendo”, revelando participantes virtuais – a cúpula da célula.
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sentando, posicionados defronte do núcleo central do lugar, um amplo pátio pavimentado de brita.

Já devidamente acomodado, sentado ao lado de alguns animais e representações derivadas,
cheguei a tempo de ver uma das porteiras sendo aberta, a figura de Elídio, o falso caboclo de
Matozinho tornado imponente, seguido por cinco valetes a cavalo, todos vestidos de toureiros.
Aquele misancene é que me constrangia. A touromaquia mais ainda. O tema mudava, minha
insatisfação é que não. Estava ali pelo prazer do consumo, pela glória do sabor, da confraternização,
não por saudosismo e culto à barbárie. Mesmo que tudo não passasse de hologramas. Mas tive de
engolir minha opinião, vendo que minha mulher e filho não pareciam nem um pouco incomodados
pelo espetáculo. Embarquei na mesma ola, que tinha começado justamente em Cláudia, fazendo
ovação com os demais assistentes. Ato contínuo, vários talheres e rosas vermelhas, extraídos de
cestos estrategicamente dispostos atrás das cadeiras, choveram no piso acobreado da arena.
O alarido só ficou maior quando o cheiro bom chegou até nós. Foi um verdadeiro tsunami de
odor, que trouxe saliva a quem estava ali, presencialmente.
Os “toureiros” assumiram suas posições, em amplo semicírculo, os ajudantes mantendo a
estilização de movimento pelo piaffer – os cavalos (um holograma perfeito, como os daquela antiga
série de TV Star Trek) alternando as patas no chão, trotando efetivamente parados – as montarias
ligeiramente recuadas em relação a Elídio, próximo ao centro da arena.
As porteiras opostas a nós se escancararam. Lá estava a mercadoria, ao vivo e a cores, como
também nos telões. Pronta para ser servida. Por homens fantasiados de toureiros.

10. A Mercadoria

Há 28 anos e 311 dias o comércio de carnes e derivados, que primeiro vinha sendo sobre e
supertaxado, depois combatido, acabou mesmo proibido em todo o mundo.
Quem consumia, adquirindo o produto por suas próprias expensas, inclusive por meio de
caça, virou caçado, sendo alvo de delações e toda sorte de represálias. Os carnívoros humanos se
tornaram animais acuados. Os que não mudaram de hábitos alimentares, sucumbindo à pressão, se
isolaram na clandestinidade. Se a expressão “lobo em pele de cordeiro” se aplicasse – porque o
movimento humanista rechaçava até mesmo palavras de duplo e pejorativo sentido –, podia-se dizer
que nós, carnívoros, vivíamos e pastávamos com o rebanho, até que a mercadoria surgisse e
fizéssemos o nosso ritual.

cruz virou símbolo de fraternidade e amor incondicional à natureza. E ódio a nós, evidentemente.
Também ninguém achou que nosso povo fosse aderir ao vegetarianismo facilmente.
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O Brasil fora um dos últimos países a se submeter ao embargo e adotar o Humanismo

Frugívoros e veganos ainda não eram em número expressivo. Menos ainda àqueles que se
alimentavam de raízes e grãos – só não entendo porque o nome turbeculosos não pegou. Desde a
época colonial, nós, brasileiros, já éramos um pouco lentos a seguir os ditames da lei. Percebe-se
muito disso em nosso passado escravocrata: enquanto o resto do mundo – mesmo que falsamente –
adotava a abolição como moral vigente, nossos negros e mulatos sofriam na chibata. Sua alma, sua
palma.
Agora o açoite era outro.
Mas o cheiro me trouxe de volta. Digressão não era nada sem um choque de realidade. Não
só o cheiro: a imagem daquele animal soberbo, enorme, um cavalo bretão de pelagem castanha,
músculos poderosos exibindo sua característica de tração, trazia a reboque uma pesada charrete,
estilizada como churrasqueira.
Foi audível a forma como a maioria suspirou, vendo o novilho inteiro, enfiado no rolete. Os
microfones reproduziam o chiado de cada filete de gordura, água e sangue escorridos, tocando as
brasas. E dois outros ajudantes, de bombacha, botas de couro e lenços vermelhos no pescoço,
ladeando a churrasqueira, giravam e salgavam a rês. Agora não mais um holograma. O cocheiro,
vestindo libré, chapéu emplumado inclusive, travou o andamento da carroça, posicionando a
mercadoria no centro da arena. Depois se levantou, fez várias vênias, direcionadas a cada um dos
quatro pontos cardeais, colhendo aplausos e assovios – e mais talheres e rosas chovendo na brita.
Violas, sanfoneiros e alguns dançarinos, de trajes típicos, apareceram no alto da assistência,
como por encanto. Na sequência, vinho, chimarrão, barricas de chopp e chouriço acebolado foram
servidos. Mas a atenção estava mesmo focada na carroça. No topo da carcaça do animal, que parara
de girar, ladeando o dorso, várias bandarilhas foram sendo fincadas pelos toureiros, a título de
espetos corridos. Essas farpas de estoque animal já se viam atravessadas por seções grandes de
costela, picanha e maminha de alcatra. As menores, chamadas “de palmo”, continham as partes
nobres e um mix de outros cortes, desde filé mignon, chuleta, cupim e até mesmo coração.

11.Morte anunciada

Nunca vi meu filho tão feliz. E empanzinado. Com molhos diversos, que nesse caso qualquer
vegano aprovaria. Havia bastante hortelã, chimichurri, amora e barbecue de soja. Cláudia não ficou

seja, capa de costela, recheada com cenoura, bacon, pimentão e queijo tipo parmesão.

Revista Nós ¦ Cultura, Estética e Linguagens ◆ v.02 n.02 - 2017 ◆ ISSN 2448-1793

Página

saboreava sua segunda porção de medalhão e já fazia um sinal para mim, indicando o matambre, ou

284

atrás. Todavia, perante esses mesmos humanistas radicais, cometia um sacrilégio atrás do outro:

Senti uma presença conhecida à mesa. Deixei de lado a caipirinha quando vi Elídio tomar
assento. Ele ocupou a cadeira de outro sócio, que há instantes estivera ali virtualmente e não devia
mostrar-se contente com isso. As peças sobreviventes de seu traje de luces de toureiro clássico agora
parecia o de um maltrapilho, dado o estado de embriaguez, a sujeira e o desmazelo do uniforme,
sem a casaca dourada e tantos outros itens descartados; sobraram os suspensórios soltos, botões
abertos, a barriga escapando pela abertura, sem a coleta – o rabo de cavalo –, o cabelo colado pelo
suor. Os pés estavam descalços, sem as meias ou as zapatillas. Não tirei a razão dele se apresentar
assim, fazendo o pior papel possível. E nem me assustei, por ele me reconhecer, com minha máscara
de bugio, em meio a tantos outros bichos.
O velho Elídio não estava ali porque queria. Alguém o mandou. A vida de todo informante é
curta. Ascende rápido e decai mais veloz ainda. O título de sócio, na categoria “descartável“, inferia
um status de terminalidade. Todos que aceitavam essa incumbência, de ficar exposto ao
reconhecimento – e também travar contato com pessoas da célula, como ocorrera comigo –, teriam
na reunião seu momento de glória e tragédia. Torná-la heroica e voluntária só intensificava esse
conceito.
Trazendo algo prateado sob o braço, um embrulho autotérmico, que antigamente tivera
como inspiração nas populares “quentinhas”, o informante colocou-o a minha frente, fazendo pesar
a mão em meu ombro.
— Obrigado pela oportunidade. Foi muito bom trabalhar com você. A cachaça que lhe vendi
é muito melhor que essa coisa... – indicou a caipirinha de abacaxi, que mesmo assim ele tomou a
liberdade de ingerir, com os pedaços da fruta e tudo.
Indo embora, havia em mim a certeza que jamais o veria novamente.
Uma lágrima solitária brotou do macaco e nem fiz questão em contê-la. Provavelmente Elídio
tinha alguma doença terminal, para se sujeitar ao cargo. Ou apenas queria ter uma última chance de
voltar a ser o animal, que a evolução destinou que fosse, participando da ceia derradeira.

Epílogo

Meu filho, provando estar totalmente ambientado, paladares despertados e instintos
aguçados, da passagem do velho por nossa mesa se mostrou somente interessado no conteúdo do

limpou os dedos em um guardanapo e acionou a trave do recipiente.
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pesado marmitex. O meu consentimento implícito se traduziu por um dar de ombros, quando ele
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Havia um estojo de porcelana, que tirei de dentro do engradado enquanto Cláudia e
Nandinho arregalavam os olhos para o decúbito ventral do pequeno leitão à pururuca, guarnecido de
batatas coradas, cenoura, cogumelos, farofa com couve e ovo de codorna, limão, vinagrete e
cercado, como um mar verde e ondulado, de muita alface crespa, salpicada de ketchup, tudo isso
encaixado em uma travessa de ouro. Simbolismos à parte, aquilo só podia significar que minha
participação na longa cadeia de contrabando tinha sido apreciada.
Aquele dia ficaria marcado.
Enquanto assistia aos participantes virtuais “deixarem o recinto”, um único ficou do outro
lado da arena.
Um veado. Com galhadas soberbas.
As oculares também dispunham de lentes telescópicas, logo foi possível ver os detalhes que a
máscara não ocultava. Ele ou ela não fez nenhum movimento, mas estava me encarando. Só quando
resolvi abrir o estojo de porcelana, notei o suk com plug universal. Entretido em rolar o cilindro pelos
dedos, terminei por quebrar o lacre. Meu misterioso companheiro virtual notou e fez uma única
reverência, antes de sumir.
Sob o olhar intrigado de Cláudia, o suk na ponta do dedo indicador, aproximei-o logo abaixo
da orelha esquerda e houve uma quase imperceptível sucção, quando o chip se colou à pele,
transferindo dados instantaneamente. Sendo biodegradável, o suor logo se encarregaria de fazê-lo
desaparecer.
O neotorpedo atingiu o alvo e a mensagem iluminou meu cérebro.

Dizem que, em alguns locais do mundo, chifres nascem na cabeça de pessoas.
Somado ao hálito azedo, proveniente da clorofila e do enxofre, alguns os julgam o próprio diabo.
Na verdade não!
Imaginamos que logo esses chifrudos cairão de quatro, trocando caninos por molares.
Se a raça humana deixar de consumir carne, comendo relva nos pastos,
Estará fadada a virar repasto da próxima evolução do homem.
Quem sabe se tornará gado dos próximos predadores.
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Querendo ou não, estava enredado na célula.
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