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“(...) Os homens sem Deus mostram-se unidos e
solidários e decidem construir uma humanidade forte e
independente, dominando o mundo e dando-lhe um
sentido: ‘Demos-lhe um nome!’. Estes homens não se
ocupam de Deus; eles constroem seu futuro com firmeza,
na sua união; eles podem representar a humanidade
ateísta, que se organiza por si só. Deus mostra-se
ciumento dessa iniciativa e enfrenta-os; confunde as
línguas e introduz logo a divisão. Deus quer uma
humanidade fraca, humilde e submissa; não pode
suportar que os homens se organizem sem ele, que
confraternizem sem terem em conta a sua existência.
Prefere que discutam e se confrontem, o que lhe confere o
papel de árbitro supremo. A fé, ou seja, as religiões, como
fator de divisão face à descrença e um fator de
solidariedade humana: mas a Torre de Babel não seria
ela o símbolo de uma humanidade ateísta que procura
um sentido – o ‘nome’ – e cujos esforços são aniquilados
pela intervenção do sagrado, do divino, do sobrenatural e
do absoluto, que divide e arruína qualquer esperança de
uma união natural?” (Georges Minois, História do
Ateísmo, p. 13)
“Ninrode, neto de Cam, um dos filhos de Noé, foi quem os
levou a desprezar a Deus dessa maneira. Ao mesmo
tempo valente e corajoso, persuadiu-os de que deviam
unicamente ao seu próprio valor, e não a Deus, toda a
sua boa fortuna. E, como aspirava ao governo e queria
que o escolhessem como chefe, abandonando a Deus,
ofereceu-se para protegê-los contra Ele, caso Deus
ameaçasse a terra com outro dilúvio, construindo uma
torre para esse fim, tão alta que não apenas as águas não
poderiam chegar-lhe ao cimo como ainda ele vingaria a
morte
de
seus
antepassados.”
(Flávio
Josefo,
Antiguidades Judaicas, I, iv, 2)
“Paulo explicou: ‘Que harmonia há entre Cristo e Belial
(Satanás)? Ou que quinhão tem o fiel com o incrédulo?’
Daí, lhes deu esse conselho: ‘Portanto, saí do meio deles e
separai-vos.’ – 2 Coríntios 6,14,15,17. Fica claro que a
Bíblia não apoia a prática do ecumenismo.” (revista A
Sentinela, vol. 135, n.º 5, março de 2014, p. 11)

8

MAURO BARTOLOMEU

9

A TORRE

E eis que tendo fixado a capital de seu império na
planície de Senaar, o imperador Nemrod teve um sonho
no qual os filhos dos antigos escravos e os filhos dos
antigos senhores de escravos sentavam-se juntos à
mesma mesa. E foi Nemrod arrebatado em espírito, e teve
uma visão: uma enorme torre se erigia diante dele; era de
um brilho extraordinário e tinha um aspecto terrível. O
dilúvio se repetia sem que ela fosse abalada; o dilúvio se
redobrava, e mais ela parecia erguer-se em direção ao
alto dos céus. E despertando o imperador de tais sonhos
intranquilos, relembrou o que sempre pensava nessas
ocasiões: Aquele que acorda de mau humor, regozije-se
ao menos por estar entre o número dos que mais uma vez
acordaram. E assim pensando, colocou outro semblante
no rosto, e convocou imediatamente a todos os sábios do
império, que haviam sido efetivados por ocasião do último
concurso público de provas e títulos para provimento do
cargo de sábio, e ordenou que dessem início à obra
faraônica. E anunciou ao povo, no dia subsequente,
dizendo: Companheiros, ergamos uma torre cuja
extremidade atinja o coração dos céus! Doravante, não
temeremos mais as enchentes de molhadas águas, nem
os tremores da terra, nem os turbilhões dos ventos, nem
as labaredas dos céus, nem catástrofe de espécie alguma
que possa ameaçar a sobrevivência dos filhos dos
homens! Assim falou, e os corações dos filhos dos
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homens se encheram de júbilo, pelo menos até a hora de
pegar no batente. Decorrido, porém, o prazo de doze luas,
e vendo os filhos dos homens que o tempo das águas se
aproximava, e que as obras de infraestrutura
preparatórias
para
o
grande
evento
estavam
sobremaneira atrasadas, puseram-se a murmurar,
dizendo: Por certo terá havido desvio de verbas!
Convocado pelo imperador, o primeiro-ministro lhe
expunha as razões do atraso das obras. Primeiro fora a
demora do processo licitatório e para a obtenção da
licença ambiental; depois, o prazo para a liberação dos
recursos do programa de aceleração do crescimento;
finalmente, quando a obra andava a bom vapor, foi a
confusão de línguas.
Confusão de línguas? Como assim, confusão de
línguas? inquiriu o imperador.
Uma comissão já está apurando o caso, Majestade. Há
várias teorias; alguns atribuem o ocorrido ao surgimento
de socioletos em decorrência da estratificação gerada pelo
imenso número de andares da construção; outros
procuram a explicação no desenho peculiar dos astros ou
no dos gráficos das ações da companhia; outros, ainda,
especulam tratar-se de um novo golpe baixo dos deuses,
depois da grande enchente que nos atingiu ano passado;
o fato é que um belo dia os trabalhadores perceberam
que não se entendiam mais. O engenheiro responsável
dava uma ordem bastante clara para a empreiteira, o
mestre de obras recebia uma ordem totalmente distinta,
o pedreiro entendia coisa absolutamente diferente, mas
não conseguiria fazer progredir a obra, de qualquer
maneira, nem para um lado, nem para outro, porque
também não conseguia fazer-se entender pelos serventes
a seu encargo.

11

A TORRE

Mas, afinal, perguntou o imperador, de que nos valem
as teorias? Era uma pergunta retórica, pois prosseguiu
sem dar ao ministro tempo para qualquer resposta:
Havemos de ser pragmáticos! Pelo menos, foi o que
prometemos em nossa campanha eleitoral. Pois bem,
dize-nos de modo claro e sem rodeios, qual é a situação
atual?
Chegou-se à difícil conclusão, respondeu o ministro,
de que cada pavimento da edificação tem falado um
idioma distinto. Na portaria, fala-se ainda tranquilamente
o brasileirês, ainda que com inegável sotaque cearense. À
medida que se sobe, porém, sucedem-se inúmeros
idiomas latinos, eslavos e altaicos; lá pela metade do
caminho já se fala o chinês; e daí até o topo distinguemse fonemas de línguas semitas e germânicas; no
penúltimo andar dizem que se anda a falar o japonês, e
no último, uma corruptela da língua de Shakespeare, que
o vulgo tem chamado de inglês instrumental.
Se é como dizes, meu bom ministro, não
malbaratemos os recursos públicos em investigações
improfícuas acerca dos prognósticos dos astros ou dos
desígnios dos deuses, que a explicação mais acertada
talvez se revele por fim bem mais prosaica que todas
essas elucubrações metafísicas. Embora o avanço
tecnológico que nos permitiu passar das construções de
pedra às de tijolos de barro cozido tenha sido sem dúvida
uma conquista significativa da nossa gestão, temos cá
conosco que deveríamos haver exigido maior rigor na
terceirização da obra... Mas o que está feito, está feito, e
não nos é dado retroceder no tempo nem promover uma
quebra de contrato a essa altura do campeonato, pois
que isso afastaria os investidores das nações
estrangeiras. Ordene-se, pois, a contratação imediata de
tradutores e intérpretes com larga experiência
profissional, e não olvide de fazer constar no edital que os
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mesmos possuam, como de praxe, notório saber e
reputação ilibada, a fim de que se façam entender os
funcionários.
Certamente, Majestade, é uma decisão sapientíssima,
não sei como me possa não ter acorrido antes. Se Vossa
Majestade me permite, no entanto, sinto-me no dever de
lhe dirigir um reproche.
Diga lá, sem rodeios, que não temos tempo a perder!
Exprobo
Vosso
pensamento
exclusivamente
instrumental e Vosso menoscabo pelos afazeres de
nossos sábios, que com tanto afinco se dedicam a
desentranhar da natura os mais recônditos segredos,
utilizando para isso dos mais mirabolantes sortilégios e
artifícios mais sagazes, tudo para repetir o nobre feito
daquele primevo herói de nossa gente que, de acordo com
os autos, logrou furtar sorrateiramente o fogo dos deuses,
e incitou aos nossos antepassados provarem do fruto do
conhecimento, ao qual os deuses nos haviam interdito,
por temor de a eles nos igualarmos. De fato...
Sim, sim, sim, interrompeu o imperador, Aprovamos
todas as tuas palavras, desde que nossas ordens sejam
cumpridas com presteza, e é quanto basta por ora. Que
os sábios prossigam em suas investigações do oculto e
dos mistérios da natureza, que para tanto no nosso
governo não faltarão recursos públicos. Queremos
apenas evitar uma nobre e solene Comissão Parlamentar
de Inquérito, que apenas atrasaria ainda mais as obras
em andamento, além de trancar a pauta do Conselho, o
que traria não poucos prejuízos à nação.
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Estando o imperador e o primeiro-ministro ainda no
palácio,
o
Conselho
de
anciãos
continuava
impassivelmente debruçado sobre a questão. E, tomando
a palavra, assim a todos exortava Arfaxad: Não vos
esqueçais daquilo que foi dito aos antigos, pois o Senhor
estabeleceu com nossos pais uma aliança segundo a qual
não mais criatura alguma será exterminada pelas águas
do dilúvio nem haverá outro dilúvio para destruir a terra.
Assim sendo, a obra preventiva por Sua Majestade
ordenada deve se afigurar aos olhos do Senhor como um
gesto de desconfiança, e essa confusão dos diabos outra
coisa não terá sido senão uma demonstração que Ele nos
dá de seu poder.
Ao que acrescentou Madhay: Se é que como dizes, tal
obra nem sequer se poderá dizer preventiva, mas antes
ofensiva aos olhos do Senhor. Lembrai-vos das palavras
de Sua Majestade: Ergamos uma torre cuja extremidade
atinja o coração dos céus. Que terá ele pretendido dizer
com isso, senão que intentava ferir o coração do Senhor,
que está nos céus?
Porém Phaleg, tomando a palavra, assim falou: Não
julgueis que o Senhor seja assim tão débil que possa se
ver ofendido por um amontoado de barro cozido pelo fogo.
Este pensamento que vos acorre é que há de ser ofensivo
aos ouvidos do Senhor, posto que O apequenais a esse
ponto. Pois também foi dito aos nossos pais que fossem
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fecundos, que se multiplicassem e que se espalhassem
sobre a terra e a dominassem. Ora, o Senhor não nos
desautorizou de nos utilizarmos da inteligência de que
nos terá dotado ao nos criar à Sua imagem e semelhança,
a fim de que dominássemos a terra que nos estendeu sob
nossos pés. Assim sendo, não há razão para considerar a
confusão de línguas um castigo divino. Devemos, pois,
buscar
a
explicação
para
esse
acontecimento
extraordinário em diversa causa, quer natural, quer
sobrenatural, mas não no Senhor.
Tomou a palavra Asarmoth, e assim falou: Disseste
muito bem, pois muita vez somos surpreendidos pelo
movimento dos astros, alguns dos quais, conquanto
revolteiem em redor da terra, nascendo ao leste e indo se
esconder no oeste, por vezes executam movimento
contrário durante um breve período, retomando em
seguida seu trajeto primitivo, como se nada houvera
acontecido. Ora, tal como acontece em cima, deve
acontecer embaixo, pois que os mesmos deuses criaram
os céus, a terra, as águas por debaixo da terra e o fogo
por debaixo das águas. Muita vez, uma lufada brusca do
vento é suficiente para nos entortar as feições do rosto, e
não foram poucas as vezes em que um simples olhar para
o poente terá sido o bastante para alterar o semblante de
um rei e transtrocar uma decisão que se tinha por certa
havia apenas um instante. No que concerne às palavras
proferidas por Sua Majestade, penso o contrário de
Madhay: não terá Sua Majestade pretendido ferir ao
Senhor, senão alcançar Seu coração a fim de se tornar
d’Ele mais íntimo que quem quer que pretenda d’Ele se
aproximar escalando altos montes.
Ia
continuar
Asarmoth,
quando
Arfaxad
o
interrompeu: Mas que dizes, Asarmoth? Acaso crês em
mais de um deus? Não ouviste o que foi dito a nossos
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pais, que não tivessem outro deus além do deus de
nossos pais, que nos fez sair de uma casa de escravidão?
Assim objetou Asarmoth: Também foi dito que o
Senhor é grande e muito louvável, e mais terrível que
todos os deuses. Disso somos forçados a crer que existem
outros deuses, ou novamente estaríeis apequenando o
Senhor, posto que não será preciso ser grande nem
louvável para ser mais terrível do que aquilo que não
existe. Assim sendo, conquanto guarde no imo do peito
louvores apenas para o deus dos nossos pais, estou
ciente da existência dos deuses dos outros povos.
Mosoch, chamado Masoch, interveio: Que palavras
terríveis são essas que me chegam aos ouvidos, mal
chegados à idade de quatrocentos anos! Estás a distorcer
tuas próprias palavras, como se fôramos surdos! Pois que
não te limitaste a afirmar a existência de outros deuses,
mas também que os mesmos deuses criaram os céus, a
terra, as águas e o fogo, quando está muito bem
estabelecido pelos concílios e pelos tribunais dos santos
ofícios que o único criador é o deus dos nossos pais!
A tais palavras, interveio Thogarmah: No entanto, meu
velho, não queda inteiramente fora de disputa a unidade
do deus dos nossos antepassados. Como ainda estás na
flor da idade, certamente não te olvidas das palavras com
que o deus de nossos pais fez nascer do barro vermelho
nosso ancestral sem umbigo: Façamos, disse Ele, O
homem à nossa imagem. Tais foram Suas palavras, e não
disse apenas Faça-se o homem, como anteriormente
dissera Faça-se a luz.
Ao que Cus, de Nemrod genitor, ergueu a voz, e assim
bradou: Vãs palavras as que proferes, Thogarmah! Pois
que todos sabemos que também Sua Majestade se refere
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a si mesmo no plural, tanto assim que os gramáticos do
império tal emprego verbal classificam de plural
majestático! Assim bradou Cus, e voltou a assentar-se.
Porém Thogarmah não se intimidou e, retomando a
palavra, assim redarguiu: Ainda que assim seja, nobre
colega, com quem é que falava então o Senhor, se não
havia mais ninguém?
Sarug tentou argumentar que também os filhos dos
homens
conversam
sozinhos
quando
estão
profundamente compenetrados em seus afazeres, mas
um escarcéu de vozes tomou a sala de reuniões e sufocou
suas palavras, pois que todos queriam falar e nenhum se
dispunha a ouvir, de modo que o cenário quase não se
distinguia, a essa altura, daquele que se desenrolava na
torre.
Porém Hul, chamado Hulk, presidente do Conselho,
com um sonoro murro sobre a mesa abafou o vozerio, e,
silenciada a turbamulta, assim falou: Creio que estamos
perdendo o foco, nobres colegas. Seríamos quiçá mais
úteis ao nosso povo se nos concentrássemos no problema
em tela, que é o da confusão de línguas.
Muito
bem,
congratulou-o
Riphath,
Disseste
emplumadas palavras! Mesmo porque, até onde consigo
divisar, não nos é dado descobrir os mistérios do
sobrenatural. Possamos apenas, com seu auxílio, ou
mesmo sem ele, deslindar os mistérios do mundo
natural, e possamos nos dar por satisfeitos caso logremos
tal prodígio.
Cheio de contentamento por tais demonstrações de
lucidez, Magog finalmente tomou a palavra, e nestes
termos falou: Senhores deste egrégio Conselho, haja vista
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que temos até agora tergiversado sobre temas alheios ao
qual inicialmente nos propusemos, permiti-me expor em
breves palavras o resultado de minhas observações.
Muito errei por terras distantes, aplicando-me ao estudo
dos diferentes povos, e parece-me que a explicação mais
plausível para a imensa variedade de costumes, línguas e
crenças seja precisamente a dificuldade que cada tribo
deve ter tido em tempos pretéritos para manter contato
com suas vizinhas. O isolamento de cada uma delas deve
ter levado cada qual a se desenvolver de uma maneira
diferente, a ponto de, muitas luas depois, terem se
diferençado
tanto
que
já
não
podiam
mais
compreenderem-se umas às outras.
Talvez ainda excitado com o rebuliço de alguns
instantes atrás, Cus voltou a endurecer: Mas que dizes,
Magog? Acaso perdeste o pouco que ainda lhe restava de
sensatez? Pois acabas de dizer que há por aí povos com
línguas estranhas, tais como as faladas doravante na
torre que Sua Majestade idealizou?
Em meio a alguns risinhos abafados, que não se podia
precisar de onde partiam, Asarmoth ousou soerguer a
voz, mas não muito, a fim de não parecer indelicado, e
assim falou, em defesa de Magog: Lembra-te, Cus, que
também foi dito que Noé, nosso patriarca, gerou a Sem, a
Cão e a Japheth, os quais também geraram filhos e
filhas, e que deles nasceram os povos que se dispersaram
pelas diversas ilhas e nações, cada qual segundo a sua
língua e segundo seus respectivos clãs. Ora, tudo isso se
deu antes do nosso tempo, de modo que, evidentemente,
a confusão de línguas não se terá originado em nossa
cidade, tendo sido apenas de longínquas terras trazida
até nós.
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Assim falou Asarmoth, e voltou a tomar assento, mas
Arfaxad o interpelou: Julgas acaso que os mais velhos
não temos ciência de todas essas cousas? No entanto,
olvidas que o dilúvio destruiu toda a superfície da terra,
tendo ultrapassado quinze côvados o vértice de todos os
mais altos montes existentes sob os céus? Pois não foi
dito que pereceram todas as criaturas que se moviam
pela terra, as aves, os animais domésticos, os animais
selvagens, tudo quanto rastejava sobre a terra, todos os
homens e tudo quanto, sobre a terra firme, estava
animado com um sopro de vida?
Tudo quanto dizes, no entanto, terá ocorrido antes do
tempo do repovoamento da terra, corrigiu Asarmoth,
visivelmente contrariado com o baralhamento da
memória do velho Arfaxad, que assim confundia a
cronologia dos fatos.
Mal principiou nova balbúrdia, e já Hul, chamado
Hulk, esmurrou a mesa, dizendo: Afinal, de que vale para
a resolução de um problema inteiramente inédito toda
essa disputa acerca do que disseram os antigos? Que nos
dizes disso tudo, ó Asshur, dentre todos nós o que mais
viveu, e por que ainda não proferiste palavra diante de
tanto falatório?
Ora, Asshur, de longo meditar e curto falar, contava
por então não mais que novecentos anos de idade, e,
vendo-se assim interpelado, limitou-se a responder: Só
sei que os antigos diziam um monte de coisa...
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E eis que uma nova inundação devastava a comarca
de Babel. Uma inundação, sim, mas não de molhadas
águas. Era a vez de uma torrente de bárbaros, que
passavam a fio de espada os habitantes da cidade.
Sacrificavam-na como anátema, esclarecia o ministro, a
ela e a tudo que nela havia, varões, mulheres, crianças,
velhos, e até mesmo os bois, as ovelhas e os jumentos, de
todos os mais inocentes.
Mas qual será, afinal, a causa de tamanha
brutalidade? O que os leva a tamanha insanidade, para
assim se comportarem como abutres em meio à
carniçaria? Por que não se satisfazem no saque dos
despojos? Que proveito tiram tais insensatos em fazer
passar pelas chamas o próprio butim? Com mil caracóis,
estupra mas não mata! Que espécie de extravagância
será essa, contra a qual nenhuma diplomacia será
possível? Assim perquiriu Nemrod, e seu semblante se
turvou, calculando por alto o impacto que isso teria para
os cofres públicos.
Lamentavelmente, Majestade, respondia o primeiroministro, Tudo indica tratar-se de uma turba de
irrefletidos que obedecem cegamente a palavras
rabiscadas em antigos papiros, os quais ordenam tais
descalabros, senão porventura outros ainda maiores e
mais tresloucados. A todos os que não aceitam seu deus
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da guerra, o mesmo ordena que seja passado ao fio da
espada.
Eis que uma ideia talvez não menos tresloucada nos
acode, meu bom ministro. A julgar pelo pouco que nos é
dado conhecer, talvez nos seja possível quebrantar os
corações desses valorosos guerreiros, submetendo todo o
povo à adoração do seu deus, ainda que o mesmo não
aparente ser lá de muita misericórdia.
Mas isso seria uma perda de grande monta para a
nação, Majestade! Temo pela opinião pública, não apenas
por dobrarmos nossos joelhos às hordas dos forasteiros,
mas também pelas prováveis acusações dos defensores
da laicidade do estado!
Ai de mim! lamentou por sua vez o sábio imperador.
Terrível dilema esse que se nos apresenta. Entregar, uma
a uma, todas as peças do tabuleiro ou derrubar logo o
rei, eis a questão. O que, porém, será mais oneroso ao
império, meu bom ministro: abdicar da autonomia da
cidade ou entregar a vida de todos os cidadãos? Em
tempos pretéritos, continuou saudosamente Nemrod,
Varão algum barganharia sua honra ou sua liberdade
pela sua vida; antes a si próprio trespassaria com a
adaga a fim de evitar a humilhação ou a escravidão. Mas
mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, e se assim
não fora, tampouco nosso regime escravocrata seria
sustentável. Sendo assim, manda dizer aos cabeças dos
exércitos invasores que cessem toda punição, se de
punição se trata, que o imperador se dispõe a aceitar os
dizeres de seus papiros como religião oficial do império,
assegurada, nos termos da lei, a total isenção de
impostos aos templos.
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Será conveniente fazer-lhes ainda alguma oferta em
moeda sonante ou em bens que, de uma forma ou de
outra, acabaríamos por perder, acrescentou o diligente
ministro. Mesmo que exerçam sua sanguinária profissão
por puro prazer do ofício, como parece ser o caso, o
reconhecimento financeiro nem por isso deixa de ser
sempre um bom argumento adicional.
Falas com sabedoria, retrucou o sagaz imperador,
Porém podemos fazer ainda melhor. Oferece, pois, quanto
tivermos em ouro, prata e bronze, que valem mais do que
dinheiro; oferece ainda púrpura violácea, púrpura
escarlate e púrpura carmesim, linho fino, lã caprina,
peles de carneiro tingidas de rubro, couro fino, madeira
de acácia, azeite para o lampadário, aromas para o óleo
de unção e para o incenso a ser queimado, pedras de
ônix e outras pedras, porém não negligencies de
salvaguardar algum para o caixa dois do nosso partido.
Promete, ademais, construir um santuário para que o
deus possa residir no meio deles.
Assim será feito, Majestade, redarguiu o ministro,
terminando apressadamente de tomar nota de tudo
quanto fora dito. E já se ia retirando, um tanto quanto
aturdido pela inusitada liberalidade do imperador,
quando este explicou seu plano: Se os forasteiros aceitam
a oferta, todos os bens retornarão para o templo que nós
mesmos construiremos, e acabaremos por recuperá-los
integralmente, descontadas apenas as despesas de
traslado.
Ao que acresceu o ministro: Vossa Majestade é
realmente o mais sábio dentre os sábios! Tranquilizai
Vosso coração, que nossos diplomatas de certeza que
haverão de quebrantar o coração do inimigo com tais
irrecusáveis propostas. Farão ainda com que eles
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mesmos se encarreguem do supracitado traslado, a fim
de que nos saiamos com um frete grátis. Paira, porém,
duas nuvens sombrias sobre minha cabeça, a saber:
primeira, com que recursos havemos de construir o dito
templo; e, segunda, de que modo honrareis Vossa palavra
se acaso a lei não pega e o povo se recusa a adorar o novo
deus.
Quanto à tua primeira inquietude, respondeu Nemrod,
Tal detalhe foi, a bem da verdade, o primeiro do qual não
nos descuidamos, e a resposta é muito simples: dir-lhesemos que a torre que estamos a erguer será esse templo,
e nada mais teremos a fazer a não ser dar
prosseguimento à obra, que não poderia ser mais
apropriada para tal fim, visto que nenhuma outra a pode
superar em imponência. No que concerne à tua segunda
nuvem, conquanto sejamos nós macaco velho em
promessas políticas que ficam por cumprir, será
conveniente, por precaução, que encaminhes tal questão
aos anciãos o mais rapidamente possível. Faze isso, pois,
em duas vias e cuida de a protocolar ainda antes do pôr
do sol.
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Arfaxad bradava a plenos pulmões: Inaceitável,
simplesmente inaceitável! Essa é uma impiedade contra a
qual temos o dever de nos opor com todas as forças que
ainda nos restam! Antes seria preferível nos entregar ao
fio da espada do inimigo a dar aval a um projeto tão
destrambelhado! Assim protestava Arfaxad, e não era o
único a sobrelevar a voz. O alarido na Câmara, digo, no
Conselho dos anciãos, semelhava, guardadas as devidas
proporções, ao dos cidadãos que iam sendo massacrados
na periferia da cidade pelas tropas invasoras.
Também Mosoch, chamado Masoch, pronunciou-se
duramente, dizendo: Senhores deste egrégio e venerando
Conselho, vede bem em que sorte de armadilhas nos
enredam Sua Majestade e Sua Excelência, o Senhor
Ministro. Primeiramente aprovaram, à revelia deste
Conselho, o projeto faraônico que pode ter dado azo a que
o Senhor nos castigasse com a confusão de línguas, e não
terá sido outra a razão da derrota de nosso exército senão
a impiedade que só faz medrar por essas plagas,
mormente após a imigração desse bando de operários
sem costume! E agora pretende que aprestemos uma
impiedade incomparavelmente maior, seduzindo o povo a
renegar ao Senhor, nosso deus e de nossos antepassados!
Senhor Deus dos desgraçados, imprecou Phaleg, Por
que nos abandonastes? Que os veneráveis senhores me
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escusem o duro palavreado, mas a mim me parece que
um tal deus que não nos socorre na hora amarga não é
digno de ofertas de aroma agradável, a ele dedicadas e
preparadas no fogo. Se havemos de nos pautar pelo juízo
seguro da experiência a fim de tomarmos sempre que
possível a decisão mais acertada, não devemos nos
apegar fanaticamente a este ou aquele deus em
particular, mas sim insistirmos sempre na busca pelo
Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Se a derrota que
os nossos têm sofrido denotam a superioridade do deus
inimigo, não devemos temer tanto a ira do deus dos
nossos pais quanto a do novo deus, que em tudo
demonstra mais poder. É da natureza dos deuses serem
substituídos quando não cumprem seu papel, e deuses
não nos faltarão a que adoremos, pois que todos os povos
estão cheios deles.
A essas palavras, Madhay vociferou: Mas que dizes,
Phaleg? Propões que tanto nos valha este como aquele
deus? Que os deuses dos outros povos, que sabemos ser
demônios, possam não apenas se equiparar em poder ao
deus dos nossos antepassados, mas ainda substituí-lo
com vantagem? Não vês que a nossa derrota não se deu
por maior poderio do deus inimigo, senão por abandono
do nosso, como tu mesmo o disseste? Não vês que esta é
a justa paga que recebemos pelo excesso de tolerância
com que temos tratado em nossa cidade a perversidade
dos costumes? Isso é o que nos mostra a experiência,
senhores, pois que todas essas cousas se sucederam
depois que a atual gestão, em troca de mão de obra
barata, passou a tolerar impudicos, idólatras, adúlteros,
depravados, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos,
bêbados e injuriosos de toda espécie e nação. Também os
varões abandonaram as relações naturais com as
mulheres, inflamaram-se de paixão uns pelos outros e
começaram a cometer atos indecentes, varão com varão!
Assim, só temos a lamentar a atitude entreguista do
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nosso mandatário, pois que a única solução sensata para
o caso seria recrudescermos na fé e na luta, que apenas
dessarte o Senhor havia de nos voltar a sorrir.
Magog fez uma intervenção tão breve quanto incisiva:
É muito coerente que um ser infinito tão rapidamente
tenha se desinteressado da raça dos filhos dos homens,
haja vista nos preocupemos com questiúnculas dessa
monta, tais como cuidar do oritimbó alheio...
Riphath assim deu prosseguimento: Vãs palavras te
escaparam do vão da boca, Madhay! Pois que estás a
afirmar que desejarias ainda mais derramamento de
sangue ao invés do restabelecimento da paz? Apenas um
louco ou um fanático ousaria sustentar opinião tal. Se o
Senhor trata assim aos seus amigos, não me admira que
tenha tantos inimigos! No mais, é certo que tens todo o
direito de te opores às decisões do executivo, tanto
quanto lamentá-las, mas não tens poder de veto sobre
elas, e nem está entre as tuas prerrogativas como
membro deste Conselho alegar motivo de convicção
religiosa para te furtar de executar tuas incumbências.
Recorda que o estado é laico, pelo menos nominalmente e
até disposição em contrário ou manivérsia judicial
favorável. Sendo assim, e sem mais delongas, tratemos de
dar encaminhamento a esta felpuda pendenga. Alguém
tem alguma sugestão?
Sarug tomou a palavra: Não vejo razão, senhores, para
não substituirmos o nome e a imagem do deus dos
nossos antepassados, nem vislumbro grande dificuldade
para fazê-lo aceitar pelo povo. Ora, a aparência não altera
a essência, e que importa que representemos ao nosso
deus como um branquibárbeo ancião, como um dourado
bezerro, como uma pomba ou um bode? Afinal, ninguém
jamais viu a face do criador, de modo que qualquer
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imagem dele há de ser sempre mera representação de um
conceito abstrato e vago o bastante para que cada um o
amolde à sua própria concepção. E que será o nome
senão uma imagem sonora? Também nós chamamos ao
deus dos nossos antepassados por uma série de epítetos,
e ele sempre foi o mesmo, qualquer que fosse o epíteto
empregado em cada caso...
Mais uma vez o vozerio o obrigou a silenciar, pois que
os protestos eram muitos, tanto da ala conservadora
quanto da progressista. Por fim, graças a nova
intervenção de Hulk, todos acalmaram seus ânimos e a
discussão recomeçou em um tom mais ameno, em que
pesasse a indisfarçável contrariedade da bancada
religiosa.
Asarmoth tomou a palavra e assim falou: Compreendo
o ponto de vista de Sarug, mas dele não compartilho
inteiramente, pois desconfio que qualquer alteração no
nome da divindade terá profundas implicações
numerológicas e podem alterar completamente sua
personalidade. Não ignorais que o caráter de cada um de
nós, como nos demonstram antiquíssimas ciências, é
determinado por uma série de circunstâncias como a
posição dos astros no instante do nosso nascimento ou o
nome que de nossos progenitores recebemos.
Magog recusou essa tese: Vãs especulações são essas
em que te ocupas, meu caro Asarmoth, pois que, bem
observado, o nome não altera aquilo a que se refere. Se
chamássemos Cadeira a esta mesa, nem por isso deixaria
ela de ser o objeto que é, nem perderia a utilidade que
tem. Antes chamávamos Omoplata ao osso que agora
chamamos Espátula, e, não obstante, o osso continua
tendo a mesma forma, mesma estrutura e mesma função,
o que nos permite dizer que segue sendo rigorosamente o
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mesmo. Quanto aos diversos deuses, creio que nem
sequer passem de meros nomes, de tal modo que tanto
faria um quanto outro, que todos dão no mesmo.
A essas palavras, Cus explodiu: Impiedade das
impiedades! Eis que Magog mais uma vez ousa duvidar
da existência do nosso deus! Haverás de pagar muito
caro por essa temeridade! O Senhor te fará engolir cada
uma das sílabas que contra Ele tiveres pronunciado e
digeri-las como melhor lhe aprouver! Em tempos
pretéritos, já terias a essa altura entregado tua alma ao
Senhor em uma alta e elegante pira expiatória! Teu
comportamento audaz espelha o de grande parte dos
imberbes que infestam nossa cidade, e é um sinal
inequívoco de que o fim se aproxima e de que estamos
mesmo todos perdidos! Lamento, senhores, mas me
recuso a permanecer neste recinto a conspirar contra o
deus dos nossos pais! Assim falou Cus, e se retirou,
vermelho qual um pimentão.
Masoch, Madhay e Arfaxad também fizeram menção
de se ausentar, mas Hulk, temendo por uma falta de
quórum, que os obrigaria a suspender a sessão, bateu a
porta com tal autoridade que a alta cúpula do Conselho
estremeceu. E dessa forma vociferou: Senhores deste
antigo e venerável Conselho, decidamos logo o que fazer
caso nosso inimigo aceite o tratado de paz proposto por
Sua Majestade, já que é tudo quanto nos é dado fazer
nessa hora amarga, e de cuja obrigação não nos é lícito
nem honroso debandar!
Animado por tais palavras, Magog voltou à carga: Pois
é bem o que digo, não temos outra alternativa senão
inventar, com nossas artes e astúcias, uma maneira de
convencer o povo de que o deus do nosso inimigo é o
mesmo deus dos nossos tataravós, apenas com um
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distinto nome. Os pagãos fazem isso há séculos, e
ninguém jamais lhes denunciou a artimanha.
Thogarmah acedeu, dizendo: Magog, embora louco,
tem lá sua razão, pois que Deus é tudo e está em tudo,
de tal modo que também tem de estar em todos os deuses
e em todos os nomes de Deus. Esse argumento pode ser
muito sofisticado para a plebe, mas creio ser, em suma, o
quanto baste para nos convencer a todos a nos submeter
ao que necessário for a fim de cessar o derramamento de
sangue. Acrescento uma proposta de emenda que, se
aprovada, em muito facilitaria o intento de Sua
Majestade: podíamos difundir o uso dessa simples
palavra Deus como nome próprio, a fim de que substitua
qualquer nome específico, de maneira a tornar o conceito
mais fluido e adaptável a quaisquer circunstâncias que
vierem a se instaurar. Que a dita palavra seja, pois,
grafada com inicial maiúscula, e que assim fique
registrada na ata desta reunião, a fim de lhe conferir um
tom mais solene.
Sarug concordou, e, tomando a palavra, assim falou:
Grande ideia, caro Thogarmah! Certamente será de
grande valia para a manutenção da ordem que o povo
chame Deus ao seu próprio conceito de deus, de modo
que possa ser aplicada indistintamente a qualquer que
seja o deus em voga.
Ao que acrescentou Phaleg: Disseste bem, caro Sarug,
mas ainda não disseste tudo. De fato, tal proposta, se
implementada, permitirá ainda que o conceito de Deus
seja refinado com o passar do tempo, de maneira
imperceptível para o populacho, mas suficiente para
atender às inquietações daqueles naturalmente mais
perspicazes. Os sábios poderão se debruçar sobre o
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problema da natureza dos seus próprios deuses sem se
envolverem em graves dissensões por conta disso.
E
Riphath
completou:
Quiçá
esse
recurso
espertamente elucubrado possibilite reinar não só entre
os sábios, mas também entre as pessoas do povo, uma
harmonia que se estenda pelos séculos dos séculos, já
que a cada vez que alguém se refira ao seu conceito
particular de deus, cada ouvinte julgará que se está a
falar do seu próprio conceito, e assim todos viverão em
concórdia.
Diante de tais manifestações de sabedoria, Hulk se
propôs a encaminhar a votação, que, na falta de Cus,
resultou em sete votos a favor, três contra, e uma
abstenção. E retomando a palavra, assim interpelou a
Asshur: E quanto a ti, meu bom velho, cuja sabedoria
sobrepuja a todas as demais, pelo menos no seu tempo
de duração, por que te absténs? Que pensas da proposta
que acabamos de aprovar em plenário?
Asshur, de longo refletir e breve falar, depois de
alguma hesitação, deu de ombros e assim respondeu: Ah,
vai dar certo... O povo acredita em qualquer merda.
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Surtira efeito o estratagema, e a torre, agora tornada
templo do grande deus chamado Deus, só fazia
prosperar, quando bateu às portas da cidade uma nova
horda, que hordas já sobejavam por essa época, como
ainda hoje tampouco nos desamparam. Sitiada a
comarca, e embargadas suas relações comerciais,
começavam os recursos a escassear e a população a
definhar.
Mas quem é o cabeça dessa nova praga que nos assola
com tal crueldade, e que pretende ele?
Assim perquiriu o imperador, como já supõe o
perspicaz leitor, ao que o solícito ministro informava: De
acordo com nossos diplomatas, trata-se do rei de uma
pequena nação, dotado porém de tão fina educação e
tamanha agudeza de espírito que todos os povos têm se
curvado diante dele. Parece ser de antemão inútil
confrontá-lo, pois que nos indisporíamos com todos os
povos do continente. Quanto a suas pretensões, eis
quanto exige da atual administração: um destacamento
de soldados dentre os mais valorosos para que o
acompanhe em suas próximas conquistas, além de uma
contribuição permanente em moeda sonante para soldo
das suas tropas.
Custosa decisão é esta, meu bom ministro, pois que se
lhe permitirmos levar nossos soldados de maior valor,
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quem há de proteger a cidade? E quanto haverá de custar
aos cofres públicos uma dívida de tal monta?
Não vos falei ainda, Majestade, do que o conquistador
oferece em troca. A proteção da cidade ficará também ao
seu encargo, pois que intenta ele pacificar a todos os
povos conhecidos e estabelecer sua justiça entre todos os
clãs e línguas, entre todos os territórios e nações.
Pretende ainda que a cidade continue a ser regida por
Vossa Majestade e que todos os costumes locais sejam
mantidos.
Pois se assim é, nada que possamos lhe dar em paga
será jamais suficiente, pois que tal é precisamente a
maior ambição do nosso espírito, desde a nossa mais
tenra idade: a congregação de todos os filhos dos homens
e de todos os povos em torno de um ideal comum.
Diremos mais: se todas as nações estiverem submetidas
ao mesmo rigor, o soldo das tropas, das quais nossos
homens também farão parte, será devidamente dividido
entre todas, de tal sorte que não haverá de pesar tanto no
orçamento público, além do que, diante dos benefícios
que divisamos, tal imposto poderá ser lançado nos
balanços como investimento, e não como desembolso.
Nada que não se possa resolver com uma contabilidade
criativa!
Há, no entanto, mais um detalhe, Majestade, que tem
gerado protestos dos setores mais conservadores. O rei
inimigo cobiça o templo do nosso novo deus e pretende
profaná-lo preenchendo-o com milhares de volumes de
pergaminho cosido, recheados de palavras rabiscadas, a
fim de supostamente resguardar e difundir as palavras
dos sábios de todas as nações.
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Batendo vigorosamente no trono com seu cetro, pôs-se
de pé o imperador, e assim respondeu: Pois há muito que
o imo do nosso peito acalenta o desejo de fundar uma
biblioteca pública em nossa cidade, a fim de promover o
desenvolvimento intelectual dos nossos cidadãos, e nada
nos fará rejeitar tal proposta. Nenhuma segurança pode
ser mais completa que a estabelecida sobre os
fundamentos das ciências, e o objetivo da nossa
administração ao propor a construção da torre não terá
sido outro, como bem sabes. Que o templo se torne,
doravante, o repositório desses documentos registrados
nesse novo suporte, Pergaminho chamado, pois que esta
haverá de ser perenemente celebrada por todas as
futuras gerações como a mais memorável palma do nosso
governo. Quanto aos descontentes, estou certo de que os
prestimosos anciãos do império terão a agudeza
necessária para idear argumentos que os seduzam, que
isso de sutilezas metafísicas não é cá conosco. Assim
falou Nemrod, e voltou a tomar assento.
Tomando nota de tudo, o ministro ainda ousou
invectivar ao imperador, dizendo: Sábias decisões,
Majestade. Espero, não obstante, que entre tais
pergaminhos possam se encontrar, para além das
descobertas das ciências duras, também as pérolas da
filosofia e da poesia, a fim de que possais adentrar o adro
de tais sutilezas e reconhecer-lhes o valor. Vereis quão
enriquecedoras são as palavras dos aedos e dos
rapsodos!
Curioso que nessa ideia perseveres, meu aplicado
ministro, pois que para mim as palavras desses homens
a quem tanto reverencias não passam de historinhas
inventadas, quando não mero chororô, que pouco ou
nada dizem ao homem de juízo.
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Assim sentenciou Nemrod, mas recrudesceu o
ministro, e assim tornou: Enganai-vos rotundamente,
Majestade. Em verdade, em verdade, pouco nos deve
importar se tais narrativas correspondam ou não aos
fatos, posto que o que delas tem efeito no espírito é seu o
ensinamento moral e as reflexões que são capazes de
suscitar. Os próprios feitos de Vossa Majestade, por
exemplo, só hão de ser lembrados se forem cantados
pelos rapsodos, e sem dúvida que num futuro distante
poderão ser tidos por ficção, tanto mais por se tratar de
fruto de tamanho empenho e destreza. Alguns chegarão a
duvidar de que uma obra como a Vossa torre fosse
humanamente possível, e desconfiarão que os próprios
deuses haverão descido de sua morada extraterrestre a
fim de levá-la a cabo. Seja como for, a lição que de seu
erguimento se poderá extrair, esta haverá de atravessar
as eras inumeráveis.
Tal será, pois, o poder dos bardos? intrigou-se o
imperador. Vemos que tal casta de homens constitui
então um poder paralelo, em cujas mãos nos
encontramos todos, caro ministro! E se acaso formam no
imo do peito a resolução de pintar nosso governo com
cores sombrias, haverão de lhes dar crédito nossos
descendentes? Se assim for, bastante perigosa é essa tal
literatura!
Não vos preocupeis com isso, Majestade, que de certo
haverão os bardos de tecer loas ao Vosso império, as
quais se ajuntarão ao cânone preservado na biblioteca
nacional, pois que por força de lei exigiremos o depósito
legal, e em muito farão crescer tal repositório, tanto em
volume quanto em esplendor. Poderá haver, por
desventura, um ou outro autor que se arrisque a aviltar
as realizações do Vosso reinado, pois que sempre haverá
nas nações estrangeiras quem vo-las inveje, mas os
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mesmos haverão de ser desmascarados e cairão no
esquecimento.
Tais palavras lograram desanuviar o semblante de
Nemrod, e melhor dispor o imperador com as belas letras.
De seguida, deu-se pressa o ministro em cumprir a
decisão imperial e encaminhar a questão ao Conselho dos
anciãos.
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Mosoch, chamado Masoch, abriu a sessão, apelando
às venerandas cãs dos senhores do egrégio Conselho, e
assim os exortava: Será para todos nós um risco digno de
nota permitir, não só a entrada, mas ainda a livre
circulação de todos esses volumes de pergaminho cosido.
Não é sem razão que os cabeças do templo repudiam tal
ideia, que nisto mostram grande prudência, uma vez que
não nos é dada a prerrogativa de fazer uma avaliação
prévia do material a ser importado. Quem poderá prever
quanta impiedade poderá conter tais volumes? Seria mais
prudente mantermo-nos na ignorância, que já nos causa
bastante cefaleia nossos próprios papiros enrolados!
Ao que Cus assentia, em voz excepcionalmente baixa
dizendo: Isso sem falar que esse tal de pergaminho nunca
poderá substituir o papiro... O papiro tem aquele
cheirinho que só ele tem, o papiro pode-se enrolar e
desenrolar, não precisa ficar virando página...
Interrompendo e ignorando tal lereia, Riphath assim
objetou: Mas que dizes, Masoch? Crês acaso que o preço
da ignorância seja inferior ao do conhecimento? Pois da
mesma maneira como desconhecemos o que pode haver
de nocivo nos ditos pergaminhos, assim também
ignoramos o quanto podem ter de útil. Haverá entre eles,
provavelmente, muita doutrina vazia, e quiçá perniciosa,
mas pode haver também o néctar de grandes pensadores
de outras nações, que poderia vir a ser azo de grande
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progresso para nosso império. Não nos é dado avaliar
com justiça o conteúdo de tais volumes sem antes nos
debruçarmos sobre eles, se é que tal nos seja possível
depois de tê-lo feito, o que também é duvidoso, que talvez
apenas à posteridade seja dado julgá-lo com alguma
isenção, e olhe lá.
Asarmoth acrescentou: Falas com sabedoria e
prudência, caro Riphath, apesar do tom sempre
exageradamente cético. De minha parte posso assegurar
que a sabedoria que os deuses inscreveram no livro da
natureza é de tal magnitude que não há razão para julgar
que alguma coleção de papiros ou pergaminhos possa
contê-la em sua totalidade. Muito do nosso conhecimento
nos foi legado por bocas e mãos profanas, e não
vislumbramos no horizonte onde a sabedoria possa vir a
encontrar uma barreira intransponível ou vir a julgar-se
completa e acabada.
Arfaxad interveio: Não se coloca em questão a alta
sabedoria dos nossos antepassados, assim como seria
insanidade desconfiar da prudência dos mais velhos,
porém também tenho conhecimento de novas doutrinas
que andam a se espalhar pelas terras de além-mar, onde
os homens questionam abertamente a sabedoria
firmemente estabelecida e não temem cometer nenhum
tipo de heresia. Se tais costumes se estabelecem em
nossa terra, será a derrocada do império! Nenhum
cidadão terá mais respeito por este egrégio e venerando
Conselho, os imberbes e retesados não mais temerão aos
barbados e encurvados, nem os filhos aos seus pais, nem
os escravos aos seus senhores, nem as esposas aos seus
maridos, e a imoralidade se espalhará como uma nuvem
de vorazes gafanhotos! O irmão entregará à morte seu
irmão, e o pai ao seu filho; os filhos se erguerão contra os
pais e lhes causarão a morte!
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Phaleg assim ponderou: No entanto, caro Arfaxad, não
há dúvida de que tais cuidados te são inspirados, não
apenas pela própria divindade, como também pelo teu
conhecimento dessas mesmas doutrinas, as quais, não
obstante afirmes conhecer, continuas rejeitando. De tal
maneira que posso crer que o simples conhecimento não
deve ser motivo de decadência moral, mas antes pode nos
servir a interesses estratégicos. Pois quanto melhor
conhecermos aos nossos inimigos, melhor nos poderemos
armar contra eles.
Assim falou Phaleg, ao que replicou Sarug: Aladas
palavras te escaparam pelo vão da boca, meu bom
Phaleg. Também eu compartilho a ideia de que o
conhecimento não é causa de decadência dos costumes,
mas sim a ignorância do bem. E se tantas vezes
deploramos nesta casa a impiedade do nosso povo, não
será senão pela ignorância que assola essas plagas.
Exorto a que não temais pela difusão das doutrinas
iníquas, pois que nosso povo nem sequer sabe decifrar os
rabiscos que os povos do norte traçam sobre a pele de
animais! E os poucos que possuem tal fineza são
analfabetos funcionais, ou, pior ainda, pertencem àquela
casta que se entretém com obras de autoempurra e
outros dislates literários, tais como os mui apreciados
gêneros que se contam no rol dos mais vendidos, a saber,
as paspalhices, as patetices, as meiguices, os chorrilhos e
as batatadas.
Asshur fez um gesto largo, pôs-se de pé solenemente,
ajustou o microfone, e por fim limitou-se a acenar com a
cabeça, em sinal de concordância.
Ainda assim, insistiu Arfaxad, Sempre há entre as
fileiras do proletariado aqueles que, desafiando a
autoridade dos pais e do Estado, a qualquer chibatada
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extra do patrão já se põem a matraquear contra a lei e a
ordem. Pois se principiam assim, de que não serão eles
capazes no futuro, se lhes permitimos ter contato com
sabe deus que outras caraminholas adventícias?
Assim falou Arfaxad, ao que retomou Sarug o fio do
seu discurso: Pois se o caso é grave como dizes, proponho
então que este mesmo Conselho faça uma seleção prévia
das obras, e que sejam disponibilizadas apenas aquelas
que se nos afigurarem mais porretas.
Então ergueu-se Madhay entre eles, e assim falou:
Falas com acerto, nobre Sarug, como também se
pronunciou com grande prudência o nobre Riphath. Com
efeito, tendo em vista que o volume de trabalho será
demasiado para nossa capacidade de leitura, ainda mais
agora, chegados que estamos a uma idade em que os
faróis dos nossos olhos já não nos valem como outrora,
far-se-ia necessário impetrar um prazo excessivamente
dilatado para tal análise. Proponho, pois, que se
constitua uma comissão para fazer a triagem do material
vindouro, e que tal comissão seja constituída pelos
homens mais instruídos e com mais tempo livre de todo o
império. Ora, não vejo quem possa estar mais habilitado
para tal tarefa hercúlea senão os próprios cabeças do
templo em que as tais obras deverão ser devidamente
empilhadas. Queda, porém, por decidir que destino será
dado aos pergaminhos que porventura vierem a ser
rejeitados em razão das ideias errôneas e perniciosas
neles contidas.
Ao que Cus, agressivo, apertou: Pois que seja deitado
às chamas toda pele de animal que contenha doutrinas
falsas ou que contradigam os sagrados papiros!
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Magog ergueu a voz e assim rosnou: Eis que com
grande argúcia defendeis vossos próprios interesses,
meus bons velhinhos! Pois é certo que pretendeis,
dessarte, que as decisões acerca da censura dos
pergaminhos fiquem ao encargo do templo!
A essas duras palavras, a assembleia foi tomada de
espanto, e todos se perguntavam: Censura?! Quem falou
em censura?
Porém Magog, conhecendo a sua malícia, silenciou-os
dizendo: Hipócritas! Pois não vedes que o que propondes
caracteriza, além de censura, uma ingerência espúria da
religião nos assuntos do estado?! Pois eu vos digo: a
Nemrod o que é de Nemrod, e só a ele cabe determinar
como seu patrimônio deve ser gerido!
O burburinho então virou balbúrdia, até que Hul,
chamado Hulk, com um tapa sobre o tampo da mesa,
restabeleceu a ordem, e assim advertiu a todos: Não
descuidemos, nobres amigos, que o acontecimento é de
grande importância histórica, e sendo assim a mídia fará
alarde com qualquer irregularidade que venha à tona. Por
isso, se pretendemos manter, acima de tudo, os índices
de aprovação do governo, será prudente rejeitarmos a
proposta de expurgo, que poderia surtir efeito contrário,
despertando a atenção da elite intelectual. Melhor será
negociar com os líderes do templo estritamente a questão
da armazenagem do material, além de cuidar para que os
mesmos não executem por suas próprias mãos as boas
intenções de Cus, pois que também nesse caso a culpa
acabaria recaindo sobre a atual administração.
Assim falou Hulk, e os corações dos membros da
bancada religiosa se encheram de temor. Então
Thogarmah tomou a palavra e assim falou: Pois se essa é
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a única decisão sensata que pode tomar esse Conselho,
proponho argumentar com os cabeças do templo dizendo:
Ó iluminadas cabeças, sabei que o templo do Deus
altíssimo doravante abrigará riqueza ainda maior que a
que vossos olhos já chegaram a ver, riqueza maior que
adornos de ouro, prata e bronze, que valem mais do que
dinheiro, mais nobre que a púrpura violácea, que a
púrpura escarlate e a púrpura carmesim, e mais
agradável que o aroma do incenso. Tal é a riqueza que o
imperador manda vir de além-mar em honra do templo
do Deus altíssimo, a fim de que ele se torne o repositório
de quanto há de mais fino no ramo do pensamento
especulativo e no das belas letras, trabalho exaustivo de
milhares de mãos, especiarias que só as maiores nações
do globo podem se dar ao luxo de possuir! Assim lhes
falará o oficial de justiça, e tal argumento deverá seduzilos, uma vez que mais se abalançam seus corações à
vista dos metais e das pedras preciosas que diante de
longas ponderações.
Tendo Asshur mais uma vez concordado com um
solene meneio de cabeça, se é que não terá sido de sono,
todos se puseram de acordo e a sessão foi encerrada.
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Porém, retirando-se os membros da bancada religiosa,
maquinavam uma forma sorrateira de dar mais destaque
aos volumes de inequívoca virtude, dificultando o acesso
aos mais suspeitos. E tal foi seu engenho, que assim foi
feito, e todos foram felizes, porém não para sempre, q isso
só acontece nas histórias da carochinha, mas pelo menos
até que uma nova horda se alevantasse, dessa vez do
próprio subúrbio. Mas deixemos que nosso sempre
diligente ministro se encarregue de explicar a situação,
afinal não será para outra coisa que ele é tão regiamente
pago.
Trata-se de um novo levante, Majestade. Todos vêm da
periferia, o que se vê claramente visto, uma vez suas
vestimentas não lhes encobrem a tonalidade escura de
sua carne, adquirida, como é bem sabido, à força de
muito se exporem ao sol, e na qual se divisam incisões e
ferretes tribais. Usam penduricalhos de metal inoxidável,
uns nos lobos das conchas auditivas, outros nas
narículas, outros nos sobrecílios, por vezes mesmo na
língua, e sabem os deuses onde mais, que apenas a eles é
dado observar tudo quanto fazem os filhos dos homens.
Quanto às vestes, chamam-lhes Pesadas, pois que assim
soem chamar os tecidos assinalados com o selo da
indústria de povos estranhos, como a do crocodilo do
Nilo. São, em suma, escravos rebeldes, convertidos a uma
nova doutrina que exorta à insubmissão e ao vandalismo,
proveniente de um pregador itinerante que teria revivido
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de dentre os mortos. Tendo sido rechaçados da ágora
pelos soldados, agora pisam com suas sandálias de couro
de mil dinheiros, muitos visivelmente pela primeira vez, o
templo do saber. A imprensa já tem chamado o episódio
de Rolezinho na Biblioteca.
Ao que assim respondia o imperador: Eis, meu bom
ministro, a paga que recebemos por lhes termos salvo a
vida, pondo em risco a própria estabilidade do governo!
Pois bem, lá vamos nós de novo: que quer, afinal, essa
molecada?
Aparentemente desejam apenas aquilo que fazem com
suas próprias mãos insanas: destruir a biblioteca.
Asseveram eles, em palavras de ordem, que ela terá sido
uma má aquisição, em decorrência de uma estratégia de
venda por demais agressiva. Nenhum argumento lhes
demove do seu intento. Dona Hipátia, a bibliotecária,
coitadinha, teve um piripaque ao tentar debater
inteligentemente com um grupo deles.
Se é como dizes, essas pessoas não têm nenhuma
educação, disse o imperador.
E como poderiam ter alguma, Majestade, tendo em
vista a precariedade das escolas públicas e os péssimos
salários dos mestres a seu serviço?
Pois aí está, creio, a resposta ao nosso problema. O
que eles querem não é destruir os livros. Isso eles tão
somente pensam que querem. O que eles realmente
querem é se instruir. Mas como não têm instrução, não
têm como saber disso. Assim é que miram o peixe e
alvejam inadvertidamente ao gato, que nada tem que ver
com a história.
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Não acompanhei a sutileza do vosso raciocínio,
Majestade. Quer dizer que o povo não sabe o que deseja,
e deseja o que não sabe?
Creio que acompanhaste muito bem, meu prestimoso
ministro, pois é precisamente o que acabamos de dizer.
Como podemos esperar que vasos vazios não recebam
qualquer coisa que neles for lançada? Porém cumulai-os
até à boca de bom centeio, e quem lhes poderá introduzir
o joio?
Aladas palavras dissestes, Majestade! Até parece que
se vos desperta o espírito poético, ou que as próprias
Musas animam Vossa imaginação!
Deve ser porque andamos a frequentar alguns
daqueles volumes que nos sugeriste, e que outrora
julgávamos de nenhum valor. Mas isso não deve nos
desviar do foco. É preciso dar uma resposta imediata a
esse levante, a fim de que o império não pereça por
morosidade do poder público.
E que solução propondes, Majestade?
Já vimos ideando isso há algum tempo, respondeu
Nemrod. Transformaremos a torre em um centro de
ensino que congregue todos os mais altos mestres do
império. Nela se ajuntarão tais mestres, a fim de
transmitir aos ignaros as pérolas do saber universal, de
tal sorte que a chamaremos doravante Universidade. No
mais, trata de ordenar aos soldados que desçam o cacete
nos ânimos mais exaltados, antes que deem fim à
totalidade dos volumes, se é que algo ainda resta deles.
Mas que cuidem que a imprensa não os flagre, ou
estamos em maus lençóis!
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Pôs-se o ministro a enaltecer o imperador, dizendo:
Tamanha magnanimidade só poderia partir de Vossa
Majestade, tanto mais quanto um tal projeto haverá de
demandar em termos de investimento público! Por certo
que a estrutura necessária para uma obra dessa
natureza não custará poucos talentos de ouro, que vale
mais do que dinheiro!
Ao que devolveu o imperador: Com isso não te
alvoroces, prestativo ministro, pois que o grosso da coisa
já está arranjado. A torre lá está, com seus amplos
salões, altivas escadarias e longos corredores; e já abriga
o mais dispendioso, que é o acervo de pergaminhos
cosidos, haja vista que o salário dos mestres é irrisório,
não sendo por outra razão chamado popularmente o Fazme rir, embora tal riso não seja, certamente, aquele de
satisfação, mas o de escárnio. Quanto ao mais, bem
sabes que a qualificação profissional haverá de render
dos bons e dos melhores frutos ao produto interno bruto,
de modo que os impostos arrecadados haverão de crescer
substancialmente nos anos porvindouros, e o que de
momento investirmos, havemos de resgatar com não
pequena usura! É mister visão de longo prazo, meu caro.
Sois de fato um crânio, Majestade! E, tecendo
bajulações e rapapés, retirou-se o ministro, a fim de dar
curso aos planos do imperador.
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Madhay e Arfaxad, em um canto da sala,
murmuravam entre si, assim dizendo: Valha-nos o
Senhor, Deus dos nossos antepassados! Má hora foi
aquela em que decidimos ocultar os pergaminhos
perigosos e expor aos virtuosos, pois eis que na devassa
levada a cabo pela turbamulta estes últimos foram os
primeiros a levar a breca! Ao que o outro assentia,
lamentando: Ai de mim! E dentre os volumes que saíram
incólumes do ataque estão precisamente aqueles que
teríamos desejado expurgar desde o início!
E nisso estavam, quando Hulk deu início aos
trabalhos do dia, a todos instando a que tomassem
assento. A questão que ora se nos impõe, continuou o
presidente, É a da criação dessa tal Universidade, bem
como da sua alocação onde agora é a biblioteca imperial.
Crede que os sacerdotes do tabernáculo haverão de
acatar a resolução de Sua Majestade sem nada
contrapor?
Madhay tomou a dianteira e assim falou: Não creio,
senhores deste egrégio Conselho, que os sacerdotes
tenham bons olhos para um projeto de tão amplo escopo.
Pretende-se que se divulguem os mais diversos saberes,
até mesmo aqueles que serão porventura nocivos aos
nossos jovens, e já não foi pouco trabalhoso quebrantar
seus corações a fim de que abrigassem miríades de
volumes de pergaminho no seio de uma nação de
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adoradores do papiro. E haja vista o mal que hoje nos
assola, antes tivéssemos abandonado tais pergaminhos
às intempéries que ter-lhes dado guarida na nossa
grande torre!
Assim falou Madhay, porém Magog ergueu sua voz, e
assim bradou: Bem compreendo tuas intenções, filho de
meretriz! Pretendeis que os cidadãos permaneçam na sua
santa ignorância, pois que temeis que, tão logo se vejam
eles instruídos naquilo que excede a tua ciência, deixem
de contribuir nos templos, fazendo assim minguar sua
receita!
Seguiu-se a essas duras palavras um grande alarido,
apenas abafado pela intervenção do presidente, que
avisou: Cuidado com a quebra do decoro, senhores!
Asarmoth, tomando a palavra, tentava apaziguar seus
companheiros, dizendo: Meus amigos, não nos deixemos
abater pelas críticas da oposição, nem permitamos que
elas nos turbe o semblante. Não repreendei aos
zombadores, se não quiserdes vos tornar deles odiados.
Porém sopesemos com prudência ambos os lados da
questão antes de assentar nossa sentença.
Ao que retomou Magog, e assim falou: Se o nobre
colega me toma por insensato, com isso não me hei de
agastar, haja vista que não me tenho na conta de sábio,
mas tão somente na de alguém que busca a sabedoria.
No mais, tal me é indiferente, pois é fato notório que
tanto morre o sábio quanto o tolo, e de ambos o sepulcro
será a última morada. De qualquer modo, agrada-me o
parecer de Vossa Excelência, pois que os antigos
provérbios também aconselham à imparcialidade no
julgamento.
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Phaleg continuou, com loas e salamaleques, dizendo:
Também quero aqui parabenizar o nobre colega
Asarmoth, que proferiu emplumadas palavras. Quanto a
mim, eis que me foi dirigida a palavra do Senhor, a qual
dizia: Filho do homem, tu vives no seio de uma casa de
provocadores, no meio de homens que têm olhos para ver
e não veem, e ouvidos para ouvir e não ouvem, porque é
uma casa de provocadores, dura cousa te é recalcitrar
contra o aguilhão. Ide e dizei a todo o povo que Eu sou a
única fonte de toda sabedoria, e que os lábios dos sábios
difundirão a ciência, porém não assim o coração dos
insensatos. E assim é que me dirijo a vós, que sois os
representantes do povo, e manifesto esse desejo do Deus
que a mim se revelou por tais palavras, as quais ouvi por
ouvido de orelha.
A essas palavras, todos se entreolharam, unidos breve
instante por uma espécie de assombro. Quem ousou
quebrar o silêncio foi Arfaxad, dizendo: Acaso te
convertes tu também a essa nova doutrina de escravos
que medra em nosso solo, nobre Phaleg?
Ao que Phaleg respondeu, dizendo: Reproduzo apenas
as palavras que ouvi; julgai Vossas Excelências se o que
foi dito o foi com propriedade, ou se é digno de
reprovação. Quanto a esse de quem se diz ter retornado
de dentre o número dos mortos, creio tratar-se de um
legítimo mensageiro do Deus dos nossos antepassados,
senão de uma face do mesmo Deus.
Isso causou espécie na assembleia, e todos se
perguntavam se acaso o eminente magistrado haveria
endoidado. Porém, tomando a palavra, assim falou
Riphath: Conquanto a mim me pareça que Phaleg tenha
ouvido em sonho a voz do Senhor, e não por ouvido de
orelha, creio que devemos meditar sobre tais palavras.
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Pois se de alguma coisa podemos estar certos é de que
estamos todos nós em uma casa de provocadores, e que,
tendo embora olhos para ver, muito há que não vejamos,
e tendo ouvidos para ouvir, muito há que não ouçamos.
Quanto ao mais, não me é dado verificar a origem da voz,
nem qual seja a fonte de toda sabedoria, se é que haverá
alguma, quanto mais seja ela a única, nem mais cousa
alguma do que foi dito nessa plenária. E acresço ainda
que reconhecer tal circunstância não me peja, que talvez
haja mais esperança para o insensato que para aquele
que se julga sábio sem o ser.
Madhay não se conteve mais, e ergueu a voz: Maldito
sejas, Phaleg, se tomaste por voz de Deus a voz do
Adversário! Maldito sejas de dia e maldito sejas de noite,
maldito sejas em teu deitar e maldito sejas no teu
alevantar, maldito sejas em teu sair e maldito sejas em
teu entrar, maldito no teu comer e maldito no teu cagar!
Pois não vês que te iludes em pensar que um mortal
possa ser tomado pelo Senhor Deus dos nossos pais?
Ao que Phaleg limitou-se a responder: Uma vez que ele
tenha ressurgido de dentre os mortos, em que isso se
distingue essencialmente de ser imortal?
Nova balbúrdia se instalava na assembleia, em meio à
qual irrompeu a voz de Cus, bradando: Descalabro dos
descalabros! Pois então aquele que morre não é dito
mortal? E aquele que é feito de carne e de ossos não
descende daquele primeiro homem, do pó levantado?
Ora, pode o filho do homem ser confundido com o Senhor
Deus, aquele que criou os céus, a terra e as águas por
debaixo da terra?
Masoch tentou apaziguar o venerando Conselho,
assim falando: A mim não me causa estranhamento que
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esse homem do qual tratamos tenha sido outro entre
tantos emissários do Senhor nosso Deus. Que tenha sido
tomado pelo próprio Deus é cousa do populacho, dado,
como é sabido, a toda sorte de mistifórios e auxeses.
A essas palavras, Asshur meneava a cabeça, o que
pelos presentes foi interpretado como sinal de
concordância. No entanto, Arfaxad a todos prevenia de
que nenhum outro emissário do Senhor teria levado a
cabo os feitos extraordinários atribuídos a esse homem
tomado por um deus, e que também o Adversário era
capaz de realizar grandes prodígios, a fim de turbar os
sensos e semear a mixórdia. Hulk condescendeu, mais
por complacência que por concordância, mas alertou que
o Conselho mais uma vez perdia o foco, uma vez que o
que estava em pauta era a questão da Universidade.
Tendo voltado aos seus eixos, a discussão seguiu
acalorada, até que Sarug, tomando a palavra, assim
falou: De que vos espantais, nobres excelências, e que
temeis? A mim me parece que o desejo do Senhor nosso
Deus seja o de fazer crescer nossa nação nos
conhecimentos e nas técnicas. Penso que não é a ciência
que devemos temer, mas sim a ignorância e a insensatez.
Com efeito, reza o provérbio que o sábio teme e evita o
mal, ao passo que o insensato avança com arrogância e
julga-se seguro.
Arfaxad, porém, se mantinha inflexível: Não sabes
acaso, argumentava ele, Que o Senhor apanha os sábios
na sua própria astúcia? Assim, não há ciência que se
sustenha diante de Deus, e o muito conhecer das coisas
da terra é o que torna o homem arrogante e o faz
desprezar as coisas dos céus.
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Asarmoth redarguiu: Tal, porém, não será verdadeira
ciência, caro Arfaxad, mas tão somente um embuste,
pois, conforme já foi aqui alevantado, o que sucede
embaixo deve semelhar o que sucede em cima, de molde
que a verdadeira ciência do que passa na terra deve
espelhar o que passa nos céus. No mais, nos parece certo
que os deuses se riem da arrogância do saber humano,
mas isso é apenas motivo a que não temamos espargir as
ciências, que elas nada podem sem o auxílio da
divindade.
Madhay alertou: Não vos esqueçais, porém, de que o
homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento
aumenta sua força, como foi dito aos nossos
antepassados. Pois se hoje os filhos dos nossos escravos
já se rebelam contra seus senhores, o que não farão se
mais força lhes for concedida?
Assim Magog respondeu: Ora, nobre colega, se isso
pode ser dado como certo, não será desejável que nossa
nação cresça em conhecimento e força? Havemos de
temer nossos próprios concidadãos? Pois se aos escravos
forças lhes forem somadas, tanto mais o serão para os
seus senhores e mandatários, que em tudo se elevam
acima deles. Assim falou Magog, mas o coração de Cus se
endureceu e ele não lhe quis dar oitiva.
De qualquer modo, Hulk deu encaminhamento à
votação do projeto, a qual, diante do racha sofrido pela
bancada religiosa, resultou em apenas três votos contra,
sete a favor e uma abstenção, pois que Thogarmah, em
viagem ao exterior a expensas do erário público, não pôde
comparecer à sessão. Também depois de muita discussão
foi aprovada uma emenda proposta por Phaleg, a qual
propunha a criação de uma ciência específica para o
estudo da natureza, dos propósitos e da vontade de Deus,
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à qual foi sugerido o nome de Teologia, conforme ficou
devidamente registrado na ata do Conselho.
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Nemrod assim se dirigia ao primeiro ministro: Eis que
não temos logrado pregar os olhos por causa da torre, e
não se trata de cuidados de nossa parte, mas sim da
grande bulha que dela se ouve noite e dia, de tal sorte, ou
antes de tal azar, que aparenta ser maior e mais grave
que a anterior confusão de línguas. Dize-nos, por
obséquio e por cumprimento das obrigações do teu cargo,
o que lá se tem passado, a fim de que possamos tomar
providências.
Pois Majestade, eis que precisamente desse assunto
acabo de me inteirar, pois que não só a Vossa Majestade
tal azáfama tem desconcertado, mas a muitos cidadãos
das cercanias. Pois o caso é que a liberdade de
pensamento e de cátedra a que batalhamos para dar
guarida em nosso projeto é agora causa de sérias
dissensões entre os mestres. O caso que tem gerado mais
celeuma parece ser o que coloca frente a frente os
astrônomos veteranos e os recém-achegados. Aqueles
defendem que a terra que é o escabelo de nossos pés é
imóvel, enquanto os outros pensam que também nós nos
locomovemos no espaço em derredor do sol, cousa que,
não fosse o bastante para gerar alvoroço, afronta ainda
os dizeres dos vetustos papiros sagrados, de tal maneira
que, para infelicidade geral da nação, os cabeças do
templo também entraram no certame, o que só granjeou
agravar o quadro.
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Conquanto não tenha suscitado nada além de
discórdia entre irmãos, a questão é assaz instigante, caro
ministro, e não mera especulação vã. Que podemos, de
nossa parte, fazer para dirimir o imbróglio e restabelecer
a união desses mestres?
Confesso estar aturdido com a disputa, Majestade, e
não atinar com nenhuma resposta assim de pronto. Mas
de uma coisa podemos estar certos: dada a veemência
com que se engalfinham, nenhum dos lados da questão
há de ceder até que um deles seja capaz de demonstrar
cabalmente o que de fato se passa no íntimo dos céus.
Dize-nos, pois, quais são os argumentos empregados
pelos partidários da nova teoria, e de que métodos se
utilizaram para chegar a eles?
Pelo que entendi, Majestade, o argumento provém de
preguiçosos que pretendem simplificar os cálculos das
órbitas
das
estrelas
errantes,
reduzindo
seus
complicados epiciclos a simples elipses. Quanto ao
método, não nos consta que seja essencialmente distinto
do empregado pelos veteranos, com a diferença de que
empregam bruxedos ou truques ópticos para obter visão
além do alcance.
Assaz curioso, meu caro ministro! Pois que nosso
objetivo não era outro, desde o nosso primevo sonho
profético, senão alcançar o coração dos céus, como bem
deves recobrar. Mas dize-nos, em que consistem tais
truques, e de que forma procedem os magos capazes de
tamanho prodígio?
Ao que me consta, trata-se de um tubo dotado de
lentes de vidro polido, o qual, uma vez direcionado para
qualquer objeto distante, fá-lo parecer estar próximo,

57

A TORRE

tanto quanto agrandar aquilo que é pequeno aos nossos
olhos nus. Certo que muitos esconjuram tal arte como
coisa de demônios, mas, de onde quer que provenha, o
certo é que permite observar detalhes antes interditos dos
astros. É assim que se demonstrou, por exemplo, que a
estrela da manhã também apresenta fases, como a lua.
Devemos confessar, meu amado servidor, que uma tal
engenhoca muito nos desperta as mais profundas
ambições, de sorte que, se tal arte provém de demônios,
bem faríamos em com eles pactuar.
Como dizeis, Majestade? Acaso vos arriscaria a perder
Vossa alma para conquistar o conhecimento do oculto?
Sem dúvida, meu bom ministro, pois não valerá mais
a flama dos deuses entregue nas mãos dos filhos dos
homens que a alma de um só mortal? De bom grado
daríamos nosso nobre fígado a espicaçar por aquela
lendária ave de rapina, de monstros gerada, se tal fosse a
paga por lograr que nosso nome fosse inscrito ao lado do
daquele nosso ancestral dessa forma castigado pelos
céus. Se tudo se passa da forma como nos descreveste,
ordena que os sábios se reúnam em torno de um projeto
de grande monta, a fim de construir no cimo da torre
uma instrumentação óptica de grandes proporções, a
qual permita finalmente que alcancemos nosso intento, e
que, de quebra, possa deslindar de uma vez essa
controvérsia embaraçosa. Chamar-lhe-emos, doravante, o
Observatório.
Isso deverá colocar um termo no incansável debate,
Majestade! Mas dizei, de onde virão os recursos para um
projeto dessa magnitude?
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Façamos uma emissão multibilionária de bônus no
exterior a fim de captar os recursos necessários sem
diluir a participação dos atuais acionistas. E cuidemos de
incluir no projeto a instalação de um guarda-raios, a fim
de que os céus não venham a comprometer nossos
esforços lançando sobre nós suas labaredas.
Um guarda-raios, Majestade? Mas que brazabum vem
a ser isso?
Vê-se que não estás tão ao par das últimas
geringonças de além-mar, meu caro. Pois se trata de uma
espécie de lança que, apontada em riste na direção dos
céus, é capaz de desarmar-lhes completamente as
chispas. Tu, que vira e mexe nos invectivas a estudar as
humanidades, devias era dedicar-te mais ao estudo das
ciências duras!
Nesse ponto o atencioso ministro teve de assentir, um
tanto enrubescido, ao arrazoado do imperador, e, de tudo
tomando nota, saiu apressado a fim de encaminhar o
mais novo projeto.
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A sessão foi aberta com um discurso de Thogarmah,
que enaltecia as recentes conquistas dos cabeças da
torre, chamada também Observatório, dizendo: Eis que
nossos devotados pelejadores levaram a cabo a
formidável tarefa de ampliar as fronteiras do nosso
conhecimento celestial, e em tudo nos mostra como
somos ínfimos diante de Deus, cujo poder se espraia para
muito além do firmamento, e cuja sabedoria é
inalcançável pelo espírito humano, etc., etc.
Estando ainda a falar Thogarmah, sucedeu que Cus
teve um forte tenesmo, e não pôde conter o que então
jogou no ventilador: Vãs palavras estás a publicar,
Thogarmah! Pois acaso compactuas com essa nova
crença, obra de embruxamentos e embustes do
Zarapelho, e que afronta os ditos dos sagrados papiros?
Magog o interrompeu, dizendo: Sustentas, pois, nobre
Cus, que as visagens celestes divisadas através das
vidrarias polidas são ilusórias? Que outra coisa, no
entanto, pode ser mais enganosa que as vãs palavras
atribuídas aos deuses e que nunca nos terão sidas
dirigidas diretamente por eles?
Porém Cus respondeu, dizendo: O que vejo bem
claramente visto é que vós outros vos deixais enfeitiçar
por esses magos que distorcem a luz bem diante dos
nossos olhos. Pois se são capazes de assim curvar a
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própria luz, o que não serão capazes de fazer com a luz
divina do entendimento? O próprio Adversário não se
torna em anjo de luz? Não será, pois, de admirar que
seus ministros se disfarcem em ministradores da justiça
e da verdade!
Ao que Riphath formulou uma séria questão de
método: Pois se os nossos sentidos podem ser tão
facilmente ludibriados por artes de demônios, ou mesmo
dos filhos dos homens, em nada podemos nos fiar, nem
naquilo que vemos claramente visto, nem naquilo que
ouvimos de ouvido. Muito menos, pois, havemos de
confiar nas palavras rabiscadas por mãos de nossos
antepassados e confiadas a copistas desatentos, quando
não mal intencionados, que não raro ajuntam ao texto
algo que se escrevera à sua margem, outras vezes
expurgando algo que fazia parte do texto original.
Cus, espumando, rosnou entre dentes: Não vedes,
senhores, que se trata apenas de uma estratégia do
Tentador para nos instilar a dúvida e nos fazer titubear
na lei do Senhor Deus dos nossos pais?
Mas Riphath retornou: A mim não me parece, caro
Cus, que a dúvida seja tão nociva como tu avalias; ao
contrário, parece-me que ela é o mais certo de que
dispomos, e será muito prudente que os tomadores de
decisões a levem sempre na frente.
Mas Cus não se demovia: Eu vos digo, membros deste
egrégio Conselho, que tudo quanto provém dessa
maquinaria prodigiosa, engenhosamente construída para
este fim, não passa de ludíbrio para nos afastar a todos
dos caminhos do Senhor!
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Coube a Sarug repelir a invectiva de Cus, assim
falando: Com todas as vênias, grande Cus, não te agastes
por eu divergir de teu ponto de vista, mas a mim me
parece que em nenhuma decadência moral incorrem
aqueles que aquiescem à doutrina que nos faz viajar em
derredor do sol. As sagradas escrituras ensinam como se
vai para o céu, mas não como o próprio céu vai.
Ao que tornou Phaleg: Disseste bem, nobre Sarug,
mas a questão que me inquieta não é a das possíveis
implicações morais de uma tal viagem, mas tão somente
a da verdade dos fatos. Pois como sustentar que
alteramos tão drasticamente nossa posição ao longo do
ano sem que notemos qualquer divergência na paralaxe
das estrelas?
Repôs Sarug: Talvez estejam elas muito mais
afastadas de nós do que até então supúnhamos. De
qualquer modo, a mim também me parece que o sol gira
em torno da terra, mas como deveria aparentar para
aparentar o contrário?
Ao que tornou Phaleg, tomado de indignação: Ora,
Sarug, deveríamos ao menos ficar tontos com o
movimento!
Sarug já inventava alguma resposta, quando
Asarmoth arriscou: Tal me parece uma falsa questão,
nobres colegas, pois que apenas o girar da roda da
fortuna já nos é causa bastante de não pouca tonteira, e
se já somos de natureza tão propensa à tontice, isso de
ficar o que já somos ou de ser o que ficamos não é
questão que se apresente.
Thogarmah tomou outra via de argumentação: Seja
como for, a mim não me parece que Deus tenha sido
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categórico quanto a essa questão. Apenas foi dito aos
nossos antepassados que Deus ordenou que se fizessem
luminares no firmamento do céu a fim de serem
separados o dia e a noite, e que os instalou no
firmamento para separar a luz das trevas, mas de onde
se extrai daí que deva o sol se movimentar em torno do
escabelo de nossos pés ou que este não possa se
movimentar em torno daquele?
Arfaxad, porém, assim lhe dirigiu a palavra: Também
foi dito, caro Thogarmah, que o sol nasce e se põe e volta
ao lugar de onde nasceu, bem como que o Senhor
assentou a terra sobre bases sólidas, a fim de que não
vacile em tempo algum.
Asarmoth
retorquiu,
dizendo:
Caro
Arfaxad,
caríssimos membros do Conselho, creio que nos
deblateramos acerca de questões delicadas e tanto mais
confusas quanto mais ao pé da letra levamos as palavras
dos sagrados papiros. Ora, como bem nos demonstram
os oráculos, as palavras divinas exigem perspicaz
interpretação, pois que nenhum saber nos é dado sem
demandar um esforço, por vezes hercúleo, de nossa
parte. Pois a experiência mostra que os deuses se nos
dirigem frequentemente de maneira oblíqua, de molde
que cabe a cada um de nós penetrar o significado ocluso
de suas palavras.
Respondeu Riphath: Se tudo se passa como dizes,
Asarmoth, temo que nunca cheguemos a consenso
algum, pois que cada mortal julgará por seus próprios
critérios tais palavras, de maneira tal que, sendo embora
as mesmas palavras, os significados delas extraídos serão
tantos quanto o número daqueles que se aventurarem a
tais artes hermenêuticas. Ora, tal faina não será digna de
um Hércules, conforme sugeres, mas antes de um Sísifo!
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Porém Asarmoth, com um gesto largo e sereno, assim
respondeu: Ninguém pode estar certo, caro Riphath, de
que Deus, em sua infinita sabedoria, não tenha destinado
a cada um de nós uma mensagem particular, conquanto
tenha para isso se utilizado das mesmas palavras, de
molde a que cada qual receba, pelas mesmas palavras, a
mensagem personalíssima que lhe é destinada. Da
mesma maneira ocorre, por vezes, de um filho do homem
sentir frio enquanto outro sente calor, estando no
entanto ambos à mesma temperatura, e nem por isso
dizemos que um dos dois esteja equivocado, pois que
cada qual sabe de si.
A essas palavras, todos se admiraram da sabedoria de
Asarmoth, e mais ainda da do deus chamado Deus,
capaz de semear entre os homens uma harmonia de tal
superior natureza que resultasse em tanta querela. Sarug
argumentou que se o ensinamento moral era pessoal e
intransferível, como o seguro-desemprego, então Deus
poderia se comunicar também por meio de qualquer
outro sinal cotidiano. Magog o seguiu no raciocínio,
acrescentando que se a palavra divina devia ser assim
moldável a cada indivíduo, tanto mais o devia ser no que
concernia ao conhecimento objetivo, de modo que
merecia
ser
constantemente
reinterpretada
em
conformidade com os descobrimentos científicos. Madhay
discordou de ambos, alegando que se assim sucedesse,
os escritos sagrados seriam então dispensáveis, o que era
inteiramente absurdo. Magog se limitou a repostar: Tu o
disseste. Thogarmah respondeu que ninguém podia se
considerar apto a adivinhar os desígnios da divindade,
que tanto podia, se assim o quisesse, tornar caducas as
inspiradas escrituras, como revelar-se, a seu bel-prazer,
em todo e qualquer rabisco, de tal sorte que todo o
universo e tudo o que nele está contido devia ser visto
como tão sagrado quanto qualquer escritura. Masoch
denunciou tal posicionamento como uma continuidade

64

MAURO BARTOLOMEU

da estratégia levada a cabo pelo imperador a fim de
afastar a nação dos ensinamentos de Deus, no que foi
seguido por Cus, enquanto Madhay e Arfaxad se batiam
por qual seria a tática mais eficiente para reverter o
quadro que se instalara. E tal era o clima de concórdia
que Hulk achou por bem dar por encerrados os trabalhos
do dia, e assim a sessão foi suspensa.
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O sucesso da empreitada fora tão estrondoso que
agora o Nemrod projetava, junto aos sábios do império,
transformar o observatório numa plataforma de
lançamento de engenhos pirotécnicos que deveriam levar
o homem até o coração dos céus. O ministro a tudo
assistia, abasbacado.
Vê, meu prestimoso servidor, que trilhamos um
caminho que nos conduzirá até às estrelas, das quais
viemos. Estes sábios que aqui vês revelarão em breve
cores nunca antes vistas por olho humano, penetrarão a
alma da matéria, investigarão a origem da vida, da
inteligência, do próprio universo, irão audaciosamente
aonde nenhum homem jamais esteve, hão de mapear o
cosmos, catalogar seus objetos e calcular suas
trajetórias, e quem sabe nossa ousadia e persistência nos
faça merecedores de enfrentar aos deuses em pé de
igualdade, a fim de que não mais temamos nenhuma das
suas artimanhas, sejam labaredas que descem dos céus,
sejam estrelas de mau agouro.
Ao que tornou o ministro: Vejo que não alcançava
abarcar de início toda a magnitude de Vossa Majestade,
julgando-vos, para meu equívoco, demasiado pragmático
e alheio aos mais profundos anseios humanos. Eis que
me destes a conhecer a excelência dos saberes duros e a
magia da matemática, que com sarrabiscos, garafunhas e
gatimanhas consegue destrinçar o véu de Maya
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indefectivelmente e das maneiras as mais imprevisíveis!
Com efeito, tudo leva a crer seja esta a linguagem da
natureza, a qual, uma vez decifrada, abre as largas
portas dos seus mais recônditos mistérios.
Tu, meu aplicado ministro, foi quem nos revelou a
humanidade contida em tais saberes, a poesia da ciência,
a música das esferas. No mais, não deixamos de ser
pragmático, pois conquanto nossa honorável cabeça
esteja nas nuvens, nem por isso teremos afastado nossos
pés do chão. Tão útil quanto o estudo dos astros no
combate aos poderes maléficos das divindades é o estudo
da sua metafísica e o das sutilezas da sua retórica. No
fim e ao cabo, quando a salvação da raça dos filhos dos
homens depende inteiramente de uma profunda
mudança de consciência, apenas a arte pode fazer
diferença, desde que, por suposto, não se permita
degringolar em mero entretenimento vazio. Porém
deixemos tais gabos para lua mais propícia, que tempo é
de dar andamento a mais arrojados planos, pois que
havemos de chegar à lua antes do reino vizinho, que se
dedica a idêntica empreitada. Quiçá nossos sábios
possam sorrateiramente furtar o fogo dos deuses e nos
trazer dos seus domínios algumas das visagens que o
espírito humano tem almejado desde que se entende por
gente, como a pedra filosofal, o elixir da longa vida, ou
pelo menos a frigideira antiaderente! A ti, isso pode
parecer banalidade, mas não descuides que esse tipo de
argumento é decisivo para convencer aos investidores
internacionais.
Tornou o ministro: Majestade, admirável entre os
admiráveis, estrela da manhã, filho da alvorada, falas
com grande acerto e elegância sem par! Porém, em que
pese ser eu aquele que vos chame à realidade mais
comezinha, crês que isso bastará para angariar fundos
para obra de tal monta?
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Não permitiremos, cuidadoso ministro, que nenhum
estorvo se interponha entre nossa soberana vontade e
sua consecução. Para bem do povo e felicidade geral da
nação, pressionaremos o Congresso a ampliar o teto da
dívida pública, por mais que escabujem os republicanos.
Como recurso derradeiro, partimos para a derrama,
cuidando, porém, chamá-la Medidas de Austeridade,
Choque de Gestão, ou outro qualquer eufemismo mais
em voga, e isso haverá de bastar por ora.
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Encontravam-se os anciãos em polvorosa diante da
multiplicidade de questões ultimamente alevantadas
pelos inquisidores da natura, e altercavam vivamente
entre si.
Madhay considerava um absurdo que tais buscadores
da sabedoria se arrogassem o direito de reinterpretar a
seu bel-prazer os escritos sagrados, pois que tais escritos
não eram ditos sagrados senão pelo fato mesmo de que
não deviam ser tocados por mãos impuras, mas apenas
por aqueles dotados de espírito.
Arfaxad acrescentou: O que sobremaneira me
preocupa, senhores, são as afirmações de que o universo
é incomensuravelmente maior do que aquele descrito por
Deus aos nossos antepassados, bem como a de ser
incomensuravelmente mais antigo do que afirmou o
Senhor.
Pretendem ainda que a criação não tenha ocorrido tal
como nos dizem as escrituras! Bradou Cus, num
estrondo.
Thogarmah, porém, tomando a palavra, assim falou:
Senhores, não temais o conhecimento a duras penas
extraído da perquirição dos fenômenos naturais, pois que
em todos deve Deus necessariamente se manifestar, e
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tanto maior e mais digno de louvores será Ele quanto
maiores forem seus feitos. No mais, afirmar que a criação
não se tenha dado de uma determinada maneira não
implica que ela não se tenha dado absolutamente.
Acresceu Asarmoth: Disseste bem, caro Thogarmah.
Possam os céus nos serem favoráveis a fim de que
compreendamos que os deuses não se revelam senão
muito lentamente, e graças a deus que assim seja, pois
que seu brilho fulminar-nos-ia caso se mostrassem em
todo o seu divino esplendor. Assim é que o sentido das
palavras ditas pela divindade aos nossos antepassados
há de se nos ir aclarando a pouco e pouco, quanto mais
graça encontremos aos seus olhos.
Cus, acatruzado, respondeu: Graça?! Falas em graça
quando melhor devias falar em desgraça, Asarmoth! Que
graça encontras porventura nas zombarias dos
sacrílegos? Mostra-ma, que também eu gostaria de rir, se
assim pudesse!
Sarug assim interveio: A mim me parece que
Thogarmah fala acertadamente acerca da criação. Com
efeito, não creio que as perquirições das causas naturais
possam chegar a um termo, pois em algum momento algo
terá surgido do nada, e apenas Deus é capaz de fazer algo
a partir do nada. Que esse momento seja cronometrável
apenas com o apoio dos antigos papiros é coisa que não
podemos extrair diretamente deles, pois que tal coisa não
afirmam explicitamente. O cálculo do tempo decorrido
desde a criação é uma dedução dos perquiridores dos
textos sacrossantos, constituído pela soma das gerações
neles elencadas. É perfeitamente possível que as
escrituras não tivessem por objetivo transmitir-nos tal
conhecimento, mas apenas o processo pelo qual se deu a
criação.
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Cus, inconformado, ergueu novamente a voz, dizendo:
Que dizes, Sarug? Acaso te esqueces do que mui
claramente foi dito aos nossos antepassados, a saber,
que no princípio Deus criou os céus e a terra, e que tudo
quanto neles existe foi criado em seis dias, nem um a
mais, nem um a menos?
Thogarmah abnuiu: Não desconsideremos, porém,
que, de acordo com as escrituras, Deus criou o sol
apenas no quarto dia. Ora, se nos três primeiros dias não
havia sol, não podemos honestamente calcular a duração
desses dias.
Ao que juntou Riphath: Ora, se não podemos estar
certos acerca da dilatação temporal a que corresponde a
palavra Dia nos versos iniciais das escrituras, que nos
assegura que possamos precisar seu significado nos
versos seguintes? Mudará a palavra de significado no
decorrer de tão breves linhas? E se isso assim se der,
neste caso é que não vislumbro mesmo qualquer chance
de interpretarmos acertadamente as intenções do autor
de tais versos!
Rematou Magog: Pois se tão pouca segurança nos
oferece tais garabulhas, por que não levar em
consideração aquilo que se pode ler diretamente no livro
da natureza? Pois que temos visto prodígios se
multiplicarem entre nós, porém o coração de muitos de
nós continua endurecido diante deles, e não lhes dão
crédito.
A tudo isso, Cus observava abarbarado, Madhay
agraviado, Arfaxad assarapolhado, Masoch azaranzado e
Asshur sarongo como de costume. Até que uma voz se fez
troar entre eles, e era a do grande Cus, que assim
bramiu: Doidarrazes! Abilolados todos vós, que em má
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lua e por mulheres perdidas fostes concebidos, para
assim permitir que vos escape pelo vão dos dentes
tamanha quantidade de matéria fecal! Pois não vos
esqueçais de que assim o Senhor ordenou ao primeiro
homem: Podes comer do fruto de todas as árvores do
jardim, mas não comas o da árvore da ciência, porque no
dia em que o comerdes, morrerás de morte!
A essas palavras terríveis, todos estremeceram e se
entreolharam cagarolas, exceto Magog, de todos o mais
agalhudo, que placidamente palitava os dentes, e Hulk,
que com sangue nos olhos assim alertou: Olha o decoro,
olha o decoro, caceta!
Tornou Thogarmah depois de alguns instantes:
Olvidas, entretanto, caro Cus, que o Senhor terá faltado à
sua palavra, pois que o homem original, tendo embora
comido da árvore da ciência, nem por isso morreu de
morte, mas tornou-se sabedor do bem e do mal, tal como
um deus, conforme o que lhe assegurara a astuta
serpente.
Ainda mais sarapantado, esperneou Arfaxad: Ousas
então acusar o Senhor nosso Deus de mentiroso,
enquanto que o pai da mentira terá dito a verdade? Não
receias assim, doidivanas, perder a vida eterna, e, quem
sabe, nos perder a todos?
Mas Thogarmah repôs, impassível: Tal não me causa
inquietação, caro Arfaxad, pois que mal chegado à idade
de trezentos anos, já não me seduz uma vida eterna. Que
faremos nós por toda uma eternidade que não nos seja
causa de fastio? E, de mais a mais, com que havemos de
nos fiar da palavra de um deus cujas decisões se desviam
a cada assentada? Se se agasta com uma ou outra
impertinência do povo, faz com que as estrelas do céu
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caiam sobre a terra como figos verdes caem da figueira
quando sacudidos por um vento forte. E se se injuria com
minhas palavras, haverá de punir a todos vós apenas por
me teres escutado, ainda que não me tenham dado
ouvido?
Riphath juntou: Ademais, quão certos podemos estar
de que o pai da mentira seja este ou aquele, uma vez que
as escrituras só nos dão ciência de uma versão da
história? Nos fiamos das palavras dos antigos por
acreditar que eles avistaram e falaram com o próprio
Deus, mas quem nos garante isso são apenas suas
próprias palavras. Quem nos pode assegurar a
veracidade de tudo quanto disseram?
Notando que todas as cabeças se viravam em sua
direção, respondeu Asshur: Não olhem pra mim!
Depois de um silêncio que pareceu durar mais do que
de fato durou, assim retomou Riphath: Senhores deste
egrégio Conselho, a mim parece que vos exasperais por
questões de pequena monta. Possais guardar vossas
íntimas convicções sem submetê-las ao escrutínio alheio,
e permitir sem maior zanga que os sábios continuem a
procurar sarna com que se cocem, pois que, no que me
diz respeito, não vejo maior segurança no livro da
natureza que em qualquer outro que já tenha sido escrito
ou possa vir a sê-lo.
Acresceu Magog: Conquanto não compartilhe de tua
extremada desconfiança, caro Riphath, devo congratulálo pela isenção e imparcialidade que demonstras. Pois
creio que nessa questão ambos os lados ainda estão
longe da verdade última, afinal não me parece que algo
possa ter surgido do nada, o que implica que algo sempre
deve ter existido. Donde se deve concluir que não pode
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ter havido, a rigor, nenhuma criação, mas tão somente
uma eterna transformação do que existe.
Arfaxad meneava a cabeça de um lado para o outro,
desanimado. Jamais compreendereis, falou por fim, Os
mistérios do Senhor, cujo conselho obscureceis com
palavras sem conhecimento. Onde estáveis quando Ele
lançou os alicerces da terra? Quem marcou os limites das
suas dimensões e quem estendeu sobre ela a linha de
medir? Sobre o que foram postos os seus fundamentos e
quem colocou sua pedra angular? Calados, sois
verdadeiros poetas, meus amigos.
Porém Magog não se fez de revogado, e não demorou a
se opor: Vossa Excelência fala como se tivesses melhores
respostas que as nossas, mas pelo que vejo só tens as
mesmas dúvidas, e não são teus textos intocáveis que te
ajudarão a saná-las. Mesmo um criador como esse que
supões teria necessariamente de ter sempre existido, ou
bem ter sido criado por outro criador, de tal sorte que
sua existência em nada pode contribuir para esclarecer
por que é que existe alguma coisa ao invés de não existir
nada. Além do que, se ele existia, por que é que se diz
que ele teria feito o mundo a partir do nada? Ora, o nada,
conforme o entendo, implica a inexistência de qualquer
coisa.
Vendo o presidente do Conselho que todos estavam
enforcados nessas questões sem saída, achou por bem
dar por encerrada a sessão, e que todo julgamento fosse
provisoriamente suspenso. Não se sabe, porém, se tal
determinação terá sido observada ou se ficou apenas
registrada em ata.
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Após o corte de verbas para o programa espacial, que
deixava a torre às moscas, decidiu Nemrod adiar a
investigação dos céus e investir no escrutínio das coisas
mais ao rés do chão. Porém alguns dos resultados dessas
perquirições despertavam novos bulícios.
O primeiro-ministro, aborrascado, expunha ao
imperador o mais recente relatório de danos: Vede,
Majestade, que o bate-barba que agora medra por toda a
extensão do vosso império, causa de discórdia entre
vizinhos, entre irmãos, entre pais e filhos, e entre mestres
e discípulos, diz respeito à origem da raça dos filhos dos
homens, que uns afirmam ser a argila, outros o mono.
Como se não fosse o bastante, digladiam-se os mestresescolas e os pontífices, os primeiros se recusando a dar
guarida às teses religiosas, que tomam por louquice, e os
outros exigindo que sejam assegurados na rede pública
de ensino tempos iguais para a exposição de ambas as
teses.
Ponderou o imperador: Por maior insânia que possam
porventura constituir as teses pontificais, a nós nos
parece que sua exigência é mais conforme à justiça, meu
versado ministro. Pois que, de acordo com tuas palavras,
não pretendem eles que se calem os adversários, mas
apenas que as teses contrárias possam ser sopesadas
livremente. Por certo, também nos templos deve ocorrer o
mesmo, segundo nos é dado inferir.
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Em verdade, em verdade, não é bem o que se passa,
Majestade, repôs o despachado ministro. Nos templos
ensinam-se as teses pontificais com exclusividade, não se
aceitando sob nenhuma hipótese qualquer contrariedade
quanto a isso, como de resto quanto a assunto algum em
que cheguem a tocar os sacerdotes.
Se é como dizes, meu zeloso servidor, estão os
sacerdotes em franca contradição, e pelo princípio
jurídico do tu quoque, ficam impossibilitados de impetrar
que se lhes faça justiça. Estamos de volta ao statu quo.
O ministro ficou assombrado com a sabedoria do
imperador: Eis que Vossa Majestade também ora se põe a
falar em línguas bárbaras?!
Temos recorrido amiúde à assistência jurídica
imperial. Data venia, devias dedicar-te também a essa
seara, caro ministro. Ignorantia iuri nocet. Digo, coisa
daninha é desconhecer a lei, visto que a lei emana do
Estado, e l’État c’est moi.
Ainda mais pasmado, tornou o ministro: Deveras,
Majestade? Julgava eu, em minha douta ignorância, que
a lei provinha dos céus!
Não sejas tu tão simplório, meu caro, a fim de que,
sendo embora primeiro-ministro, não venhas a ser
tomado por bobo da corte. Mas diz-nos: que argumentam
em sua defesa cada um dos contendores?
Aqueles que defendem sermos descendentes da argila
apelam para as antigas escrituras, Majestade, como soem
fazer em todas as questões, das mais simples às mais
espinhosas, não havendo nisso nenhuma novidade. Já os
que asseveram descendermos do mono usam em sua
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defesa as similitudes das formas, pois que a parecença,
havemos de admitir, é assaz curiosa, conquanto as
aparências não raro nos leve a cometer equívocos. Porém
dizem eles que não apenas nos aparentamos ao mono,
como a todos os mamíferos, que seriam parentes mais
distantes, e os quais também seriam descendentes do
lagarto, descendente por sua vez do anfíbio, descendente
por sua vez do peixe, e assim sucessivamente, de tal
maneira que todos os seres viventes viriam a ser
contraparentes, desde a verdura, a erva com semente e
as árvores frutíferas, como as aves aladas que voam sob o
firmamento dos céus, os monstros marinhos e todos os
seres vivos que se movem nas águas, os animais
domésticos, répteis e animais ferozes. E tudo isso
deduzem a partir de suas configurações corporais, que
esmiúçam como ninguém mais.
Assim falou o ministro, deixando boquiaberto o
imperador, que, se recompondo, assim tornou: Curioso
ponto de vista acabas de expor, meu prestativo servidor.
Vemos que bastante te aprofundaste nesse tema para
assim discorreres com tamanho desembaraço. Não nos
admiram tais conclusões, antes nos agrada pensar que
não apenas a humanidade, mas também todos os seres
vivos, estejam unidos por um tal laço de parentesco. O
que lamentamos é que uma ideia tão admirável seja
causa de outra dissensão, ao invés de ser causa de uma
confraternização universal. Isso nos envergonha de nossa
própria espécie, e seria azo a que renunciássemos, mas
tal não nos é dado.
Que dizeis, Majestade? Sois soberano, como dissestes
mais acima. A vós toda decisão é facultada e inexorável!
Pois será possível que não nos compreendas, meu bom
ministro? Podemos renunciar ao cargo, sem dúvida;
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podemos até mesmo renunciar à vida; porém ainda que
deixe de viver nossa digna pessoa, é como ser humano
que ela morre. Não nos é dado renunciar à condição
humana, e por mais livre que possa ser nossa vontade,
essa liberdade se nos afigura também uma condenação.
Quão belas foram as palavras que acabais de dizer,
Majestade! A cada passo o brilho de Vosso espírito me
causa mais espécie! Não vos espantais, portanto, de que
possamos descender dos animais inferiores?
Sem dúvida que não, caro ministro, tanto mais pelo
que isso representa em economia de intervenções dos
deuses para explicar nossas origens. Porém, deixemos de
lado essa altercação e retomemos o problema em tela.
Que dizem a respeito dele os anciãos?
É o que veremos no próximo capítulo, Majestade.
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Riphath deu início à sessão: Embaraçosa situação
essa que em nos coloca Sua Majestade, pois não me
parece que esteja ao nosso alcance sermos juízes em tão
dificultosa questão. Como havemos de julgar a origem da
raça humana se não somos versados nas sutilezas dos
investigadores das causas naturais e se, como visto
anteriormente, não somos aptos a compreender em sua
plenitude as palavras dos sagrados papiros?
Madhay interpôs: Mas que dizes, jovem Riphath? És
muito desconfiado para os teus mal completados
trezentos e cinquenta anos! Acaso haverá outra
interpretação possível para as claras palavras das
sagradas escrituras quanto ao primeiro homem?
Conquanto já tenhamos terçado armas no que diz
respeito ao significado do Façamos, não queda dúvida de
que o homem foi feito do barro vermelho.
Thogarmah desconcordou: Não tão rápido, meu velho!
Pois não ignoras que as escrituras nos dão duas versões
da origem da raça humana, e cada qual pintada com
cores próprias. Que teria motivado o Senhor a contar
duas vezes a mesma história, senão a intenção de
camuflar entre elas algum enigma digno da investigação
dos sábios?
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Ora, perquiriu Arfaxad, que enigma divisas dentre as
palavras que dizem claramente ter o Senhor Deus
formado o homem do pó da terra, e lhe ter insuflado
pelas narinas um assopro de vida?
Ao que respondeu Thogarmah: Ora, certamente não te
esqueces de que na primeira versão da narrativa o pó da
terra não é trazido à baila. E, no entanto, ordenara o
Senhor que a própria terra produzisse animais viventes
segundo o seu gênero: animais domésticos, répteis e
animais selvagens, segundo as suas espécies, e assim se
teria feito. Sem dúvida que, tendo uma tal ordem partido
do Criador, tinha a terra de lhe ser obediente, mas isso
não nos esclarece quanto aos processos pelos quais
tenha ela rematado a criação com tal arte que nos
aparente ter saído diretamente das mãos do Criador.
Cus interveio: Também nos dizem as Escrituras que o
Senhor criou todas as plantas do campo antes que elas
nascessem na terra, e todas as ervas do campo, antes
que elas brotassem, porque ainda o Senhor Deus não
tinha feito chover sobre a terra, nem havia ainda homem
que a cultivasse (as palavras são de Deus, mas os grifos
são nossos).
A essas palavras, todos se entreolhavam abestalhados,
e se perguntavam que versão do texto era aquela que
havia sido citada. Porém Cus, conhecendo-lhes a malícia,
retorquiu: Por que me pondes à prova? Baseio-me na
edição de luxo da Difusão Cultural do Livro, a qual, tendo
sido impressa na Indonésia, chegou-me por mãos de
capadócios ambulantes por nada menos que trezentos e
cinquenta dinheiros! Ao ouvirem isso, todos ficaram
admirados.
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Phaleg ousou ventilar a questão levantada por Cus, e
assim falou: No entanto, diz o Mestre que toda planta que
não foi plantada pelo Pai celestial e inefável será
arrancada pela raiz, donde se deve concluir que nem toda
planta terá sido plantada pelo Senhor. Mas Arfaxad
erguia a voz e bradejava: E o que te autoriza inferir que o
pai desse suposto filho de Deus é o mesmo Deus dos
nossos antepassados, e não apenas mais uma invenção
da cabeça de um insano?
Todos foram tomados de grande agitação, e ninguém
podia entender o que bramia o vizinho, ocupados que
estavam em bramir cada qual seus próprios vitupérios.
Fez-se necessária nova intervenção de Hulk, que depois
de um sonoro estalo sobre o tampo da mesa, assim falou:
Que cada um de vós guarde no imo do peito a devida
consideração para com as palavras e os mestres que
julgais intocáveis, deixemos de nos agredir por conta
dessas querelas, e discutamos sem melindres a questão
que nos é proposta pelos sábios, pois para isso foi que
nos reunimos. Pertencendo tal questão estritamente à
ordem do natural, não nos será de valia apelar aos
mestres do sobrenatural ou aos seus ensinamentos, pois
que por mais edificantes que possam ser, no que escapa
ao seu âmbito todos podem estar igualmente
equivocados.
Apaziguados os ânimos, ainda que com grande
contrariedade da maioria, tomou a palavra Asarmoth, e
assim falou: Não me parece, senhores, nenhuma grande
novidade o que nos dizem os sábios. Desde a antiguidade
os inquisidores da natura e do espírito nos têm
demonstrado a escala natural, que conecta todos os seres
viventes e os que já terão vivido. Que um animal possa se
metamorfosear em outro é coisa que tampouco deve
causar espanto, pois os caminhos dos deuses são por
vezes tortuosos e seus passos difíceis de acompanhar. E
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não estamos habituados a ver a lagarta se transmutar em
borboleta, o girino em batráquio e o rato em morcego?
Não vemos, por vezes, em meio aos detritos, o arroz virar
bicho?
Madhay, porém, se alevantou contra Asarmoth, e o
atacou, dizendo: Ora, a novidade está em que os sábios
agora asseguram que tal metamorfose tenha se dado no
sentido do mais baixo para o mais alto, e não o contrário,
que nos pareceria mais conforme às leis da natureza. E
não bastasse isso, propõem que tal progresso possa ter se
dado sem a intervenção da centelha divina, o que é uma
impiedade imperdoável! E ainda somam a isso o
disparate de que nossos ancestrais eram símios, o que é
de uma ignomínia sem tamanho!
Thogarmah fez uma ressalva: Não te esqueças, porém,
caro Madhay, que também nas santas escrituras o
Senhor cria primeiramente os seres mais simples, e
apenas por derradeiro nosso primeiro ancestral, e nisso
mostra o Criador praticar um método rígido e lógico,
prova da Sua inteligência infinita. Não há, pois, razão
para sustentar que a Criação não se tenha dado
ordenadamente, e do mais baixo para o mais alto, pois
que nisso vejo mais uma prova da intervenção do
Criador.
Foi a vez de Magog se pronunciar: Deveras, caros
amigos, diante de tanta demonstração de sabedoria, vejo
que a constatação de que descendemos do mono deve ser
mesmo um opróbrio, não já para nós, porém, mas para o
próprio mono. Não vejo, com efeito, que nossos parentes
apenas um pouco mais hirsutos se apeguem com tal
assanho a conhecimentos outrora supostamente
assentados; antes aparentam adaptar-se às mais
diversas circunstâncias, encontrando, em cada ocasião, a
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ferramenta que lhes pareça mais adequada para resolver
cada uma das dificuldades que a natureza lhes propõe,
no que mostram maior inteligência do que muitos dos
filhos dos homens. De certo eles haviam de se sentir
ofendidos com a afirmação de serem nossos
contraparentes, se lhes fosse dado compreender nossa
língua.
Ao que Riphath acrescentou, meditabundo: Se Deus
de fato se revelou aos nossos ancestrais que acabavam de
descer das árvores e ainda inventavam as primeiras
palavras, que palavras terá Ele usado, e que terão eles
compreendido? Como temos visto que o próprio
vocabulário sofre transformações século após século,
como podemos estar certos de que as antigas escrituras
não estejam repletas de erros, não provenientes de Deus,
mas dos escribas que registraram Suas palavras?
Pensas acaso, tornou Asarmoth, Que algo escape à
vontade de Deus? Pois cada sutil alteração que o texto
sagrado possa ter sofrido ou vir a sofrer nas mãos dos
copistas de certo que terá sido assentada nos planos
divinos desde o princípio dos tempos!
Novo alarido já se fazia ouvir quando Sarug tomou a
palavra, a fim de reconciliar a velharia: Senhores, não
nos inquietemos com as investigações dos sábios, que
eles nada podem além de interrogar os fenômenos
naturais. Quer o Senhor tenha alevantado o primeiro
homem do pó da terra, quer o tenha feito emergir de uma
capela de macacos, em nenhuma das hipóteses fica a
potência divina reduzida em nem sequer uma fração. A
nós, possa nos bastar a manutenção da ordem dentro
das fronteiras do império de Sua Majestade, cuidando
que os sábios não se ponham a reinterpretar as
inspiradas escrituras, e permitindo que perquiram os
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elementos do mundo natural. Quanto aos doutores da lei,
que não se ponham, por sua vez, a confrontar as
conclusões dos sábios, mas limitem-se a reinterpretar
ditas escrituras de modo a manter seu vigor e sua
atualidade.
A proposta não deixou de causar indignação, mas
Hulk, percebendo sua grande utilidade, decidiu colocá-la
em votação, e bastou mirar a todos com sua expressão
mais severa para que ela fosse aprovada por ampla
maioria, tendo apenas Asshur se abstido. Masoch ousou
perguntar qual seria a sanção para aqueles que
desobedecessem a um tal princípio tão sabiamente
estabelecido, e teve guarida a sugestão da fogueira,
conforme ficou registrado em ata. Mas asseguram alguns
historiadores que os doutores da lei tiveram abrandada
essa pena.
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A mais recente das invenções dos sábios e artistas da
torre era um meio de comunicação revolucionário, capaz
de conectar a todos os cidadãos do império e até das
nações forâneas. Dissera o imperador: Haja um sistema
constituído de um conjunto de protocolos lógicos,
estruturado em escala mundial para uso público e
irrestrito, com a finalidade de possibilitar a comunicação
de dados entre terminais por meio de diferentes redes.
Seja assegurada a liberdade de expressão, a proteção da
privacidade, a neutralidade da rede, e o sigilo das
comunicações, salvo por ordem judicial, na forma da lei.
E o imperador viu que isso era bom.
Bom, pelo menos a ideia era boa. Mas eis que em
pouco tempo o nosso primeiro-ministro já expunha
algumas Externalidades Negativas do projeto levado a
cabo. E assim levava o problema ao imperador: Estive
lendo alguns comentários postados em portais de
notícias, Majestade, e é com profundo pesar que vos
instruo ter a rede mundial de computadores, de que a
nossa torre é o provedor central, contribuído mais para
ampliar as agressões mútuas que para construir um foro
de troca saudável de ideias. Com efeito, tenho observado
que com desmesurável frequência as páginas de ciência
se transformam em palco de disputas entre os partidários
das bernardices, das bertoldices, das pachecadas e das
borracheiras. Basta uma notícia de um eclipse lunar, e

86

MAURO BARTOLOMEU

seguem-se miríades de comentários sobre Deus e o fim
do mundo, e the treta has been planted, como soem dizer.
Ao ouvir tais palavras, o imperador ficou abatumado, e
depois de um suspiro, assim falou: Será possível que os
deuses haverão sempre de endurecer os corações dos
homens a fim de colocá-los uns contra os outros, e
jamais permitir que se unam em torno a uma causa
comum? Serão eles de natureza tão encorujada que não
são afeitos à concórdia?
Tal parece se dar, repôs o ministro, Haja vista que
cada facção tem tanta certeza em possuir a verdade
quanto de que os demais estão rotundamente
equivocados quanto a isso, e em vez de reconhecerem que
todos se encontram na mesma escuridão, e tentarem se
confortar mutuamente da sua deplorável condição,
procuram antes agredirem-se uns aos outros, fazendo
cavalo de batalha de um simples jota.
Ora, meu zeloso ministro, não haverá entre eles
absolutamente nenhuma coisa dotada do condão de fazêlos superar suas discordâncias? Nada há cujo valor
exceda o das suas belicosas convicções?
Depois de um breve pensar, repostou o ministro: A
única ideia que me assalta é a do dinheiro, Majestade,
que o coração da terra é de ouro, como já disse um dos
pensadores do império. Conquanto muitas seitas
apregoem o desapego material, e embora alguns
membros mais fanáticos se entreguem à penúria
voluntária, tal princípio não vinga no íntimo, quer dos
seus líderes, quer do grosso dos seus sequazes.
Lamentável, meu atento ministro, mas tal resposta
não agrada ao império, digo, não nos demove. Não
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pretendemos investir nisso soma mais vultosa do que já
empenhamos até o momento, que a inflação já ronda o
teto da meta e o tempo é de austeridade fiscal, até porque
é ano de eleição e havemos de pensar ainda no nosso
caixa dois. Além disso, temos sérios motivos para crer
que nem toda a riqueza do mundo possa algum dia ser
bastante para saciar a ganância do coração humano, pois
o que cada um deseja é ser mais abastado que os demais,
de modo que toda abundância equanimemente dividida
entre todos poderia apenas tornar a todos insatisfeitos.
Não obstante, talvez possamos fazer com que pelo menos
não sejam causa de prejuízo uns aos outros, mas antes
saibam tolerar mutuamente seus excêntricos costumes.
Tivessem me regalado os céus com o otimismo de
Vossa Majestade! exclamou o ministro. Pois o que vejo a
cada passo é que as convicções mais íntimas dos mortais
lhes são de tal forma gravadas no espírito que cada qual
as pretende gravar igualmente no espírito de todos os
demais. Tolerar que se pense de modo diverso igualaria a
debilitar na mesma medida suas próprias certezas, coisa
que lhes é por demais custosa. Tal me parece ser a
causa, motivo, razão ou circunstância de todo fanatismo.
Pois nossa derradeira proeza haverá de ser fazer da
nossa magna obra um templo ao qual chamaremos
Ecumênico, posto que aberto a todos os caniços
pensantes de todas as nações, e que haverá de acolher a
todos sem distinção de credo ou de cruz, de raça ou de
etnia, de sexo ou de orientação sexual. Seria prudente
propormos tal questão aos anciãos, versados que são na
sabedoria dos tempos antigos, bem como em todo tipo de
engodo a que são dados os mais expertos, a fim de que,
refletindo entre si, possam encontrar meio de estabelecer
a cessação definitiva dos conflitos motivados por essas
ocas firmezas de espírito.
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Sábias e nobres palavras, Majestade! Encaminharei o
projeto imediatamente, e seja o que deus quiser!
Não, meu bom ministro, Seja aquilo que os deuses não
querem, pois o que querem é tão somente jogar os filhos
dos homens uns contra os outros! Nosso intento é
soterrar de vez a ideia de divindade, estabelecendo em
seu lugar um culto à Razão. Havemos de bisar a proeza
daquele nosso antepassado que trapaceou a divindade,
ofertando-lhe um esqueleto recoberto de banha,
enquanto resguardava aos filhos dos homens a carne
camuflada sob pele.
Porém não vos recordais, Majestade, que após esse
feito nosso herói terá sido cruelmente punido pelo deus?
Não julgais temerário afrontar assim aos imortais?
Estamos dispostos a um tal sacrifício, cuidadoso
servidor, e não intentes demover-nos desse propósito. Se
preciso for, saímos da vida para entrar na história. E
deixai, por fim, que se digladiem os relinchosos, digo, os
religiosos, pois que da discussão nasce a luz, e quanto
mais se expuserem uns aos outros, quanto mais
suspeitas levantarem uns contra os outros, menos lhes
haverão de crer os mais sensatos, e havemos por fim de
extinguir até a última das divindades!
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Reunidos todos em assembleia de urgência, pois que a
medida provisória trancava a pauta das discussões, os
anciãos, tomados de grande agitação, lamentavam e
parlamentavam entre si, campeando um projeto de lei
que atendesse à solicitação de Sua Majestade.
Sarug propunha que todas as religiões se unissem em
torno de seus valores morais, deixando de lado seus
dogmas, que deveriam ser tratados como convicções
pessoais, e, como tais, questão de foro íntimo, que em
nada deveriam interferir na vida alheia, nem nos negócios
de estado. Tal proposta gozou de alguma consideração
por parte da assembleia, tanto mais porque pareceu
razoável a Magog e agradou a Thogarmah, porém
Asarmoth replicava que isso não seria bastante para a
todos reunir, pois que a variedade de concepções éticas
não seria menor que a de dogmas. Sarug argumentava
que, embora Asarmoth falasse a verdade, não seria
menos verdade que todas as religiões buscam o Bem, e
que se nem todas o encontram, não seria por outra razão,
senão por não terem conhecido a verdade, como alguém
que, por não conhecer o branco, visse no cinzento o
contrário do negro. Riphath, porém, perguntava quem é
que seria capaz de mostrar tal verdade, se cada cabeça se
julgava a legítima detentora da justa sentença. Sarug
tentava expor as bases de sua ética fundamentada na
razão, mas Riphath a rechaçava a cada passo,
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demonstrando que ela consistia apenas em mais um
sistema ético, mas de forma alguma o indubitavelmente
correto, se é que podia haver algum digno dessa
consideração.
Com efeito, disse Asarmoth, Enquanto a maioria dos
povos considera uma ignomínia que os cadáveres de seus
familiares possam lhes servir de repasto, povos há que
veem com naturalidade que eles sejam comidos por seus
próprios filhos, e que consideram ignominioso fazer um
cadáver ser consumido pelas chamas.
Sarug ainda tentou argumentar que se a maioria das
nações não compartilhava de costumes tais, tal se daria
por não constituírem princípios universais e conformes à
razão. Porém Riphath interveio duramente: Raciocínio
assaz conveniente é esse! Pois o universal será conforme
à razão por ser compartilhado pela maioria, ou bem será
compartilhado pela maioria porque conforme à razão?
Além do que não vejo qual superior racionalidade pode
haver em abrasar nossos cadáveres em lugar de fazer
deles alimento, ou ainda melhor, permitir que alguns de
seus órgãos continuem vivos em outros corpos, como
fazem alguns discípulos de Asclépio, o que também é
vedado a muitos religiosos.
Ponderou Magog que tais questiúnculas consistiam
precisamente naquilo que devia ser posto de parte, pois
que não caberia ao Estado legislar sobre tais costumes,
senão exclusivamente sobre aqueles que pudessem
atentar contra a ordem pública ou a estabilidade do
governo.
Porém tais palavras não agradaram à bancada
religiosa. Cus ergueu a voz e assim falou: Melhor fora que
emudecesses, Magog, pois vãs são as palavras que
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acabaste de pronunciar! Pois que defendes então que a lei
de Sua Majestade não deve proibir impiedades tais como
o transvasamento de sangue?
E por que deveria fazê-lo, perguntou Magog, Se tal
prática em nada perturba a ordem pública, e se pode, ao
contrário, salvar vidas que de outro modo se perderiam?
Arfaxad, Madhay e Masoch bradaram, em tal
desordem que não se pôde precisar exatamente quem
terá dito o quê: Portanto desconsideras, Magog, que o
Senhor nos proibiu veementemente de imitar os
costumes detestáveis das nações que Ele expulsou diante
de nossos antepassados? Acaso tens olhos e não
enxergas que as más companhias corrompem os bons
costumes, e que se permitirmos às pessoas do povo
darem livre curso às suas perversidades, será já toda a
nação que virá a perecer? Descuidas que o Senhor é um
Deus ciumoso, que pune os filhos pelas faltas de seus
pais até a terceira e a quarta geração daqueles que o
menosprezam? Não te recordas que o Senhor ordenou
que exterminássemos a todos os povos que Ele nos
entregasse, e não tivéssemos para com nenhum deles
piedade, pois que isso nos seria uma armadilha? E
tamanho foi o alarido que Magog, acabrunhado, achou
por bem deixar a sessão e retirar-se do plenário.
Hulk ficou um tanto acanhotado diante da atitude de
Magog, de todos o mais façanhudo, mas a bancada
religiosa se sentiu robustecida, e o presidente do
Conselho confiou que as condições podiam favorecer a
obtenção de um consenso. Qual não foi sua surpresa,
porém, quando notou que apenas alimentara vãs
esperanças, pois que nunca haviam os anciãos se
desentendido tanto, e sobre detalhes tão irrisórios.
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Mal Thogarmah respondia a Cus que as inspiradas
escrituras não proibiam a transfusão de sangue, mas
apenas que se o comesse, e já outras tantas rusgas
irrompiam, tais como se a peritomia devia ser obrigatória,
coisa a que Masoch e Phaleg se opunham duramente; os
quais também divergiam entre si quanto a se a expiação
era limitada ou ilimitada; e várias outras arrelias que
acabaram por dividir a todos, a saber: se a salvação
depende exclusivamente da fé ou exclusivamente das
obras, ou inclusivamente da fé e das obras, ou já haveria
sido predeterminada pelo Senhor antes da criação; se a
eleição divina é condicional ou incondicional; se a graça é
resistível ou irresistível; se a salvação emana toda ela de
Deus ou se também depende da vontade dos filhos dos
homens; se a danação significa sofrimento eterno em um
lago de fogo ou apenas a perda da vida eterna; e se no
céu tem pão.
Voltou à baila até mesmo a questão da existência da
divindade, que um defendia ser demonstrada pela própria
compreensibilidade do universo, ao passo que para outro
só o podia ser pela sua incompreensibilidade última; logo
um dizia que deus se manifestava na sua refinada
sintonia, outro repunha que deus se mostrava era na
extrema improbabilidade da vida em um cenário tão
adverso, e um último sustentava ser uma impiedade
tentar provar a existência da divindade, que exigia dos
filhos dos homens um ato de fé que de outro modo seria
dispensável. Porém Hulk, desferindo outra das suas
tradicionais murraças sobre o tampo da mesa, assim
bradou: Essa discussão de novo não, pelo amor de deus!
Divergiram ainda sobre como se deveria agir contra os
homens que se deitam com outros homens, que uns
achavam que se deveriam apedrejar, enquanto outros
votavam pela fogueira e outros ainda pelo empalamento.
E muitas outras estercadas desse gênero consumiram as

93

A TORRE

horas, sendo lícito dizer em defesa dos anciãos que eles
em nenhum momento chegaram a discordar sobre se à
mulher deveria ser concedido o mesmo direito dos
homens de participarem das decisões do Conselho, já que
tal questão, felizmente, não foi sequer aventada. Por fim,
vendo que o próprio presidente do Conselho não tinha
mais ânimo para impor qualquer armistício, soergueu-se
a duras penas Asshur no meio de todos e assim falou:
Pessoal, vamos esquecer toda essa confusão e torcer pela
seleção?

Epílogo
O porta-voz oficial do império declarou à imprensa que
não havia divergência, mas a Construção de um
Entendimento. Esse entendimento, pelo visto, vigora até
os dias de hoje.
Hulk viveu ainda oitocentos anos, e gerou filhos e
filhas.
Sarug e Thogarmah foram condenados ao cárcere por
heresia. Alguns historiadores afirmam terem recebido
anistia, porém outros supõem tratar-se de eufemismo
para a fogueira.
Arfaxad foi preso quando tentava decolar com um
milhão de dinheiros que alegou serem óbolos de fiéis. Cus
foi flagrado no aeroporto com dinheiro na cueca e uma
passagem para a Suíça. Ambos foram absolvidos por falta
de provas.
Madhay foi eleito presidente da Comissão de Direitos
Humanos e Minorias.
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Masoch fez fortuna pedindo provas de fé aos fiéis.
Cartão de crédito vale, mas só se for com a senha.
Phaleg fundou um museu em que os homens das
cavernas aparecem fazendo churrasco de pernis de
brontossauro.
Asarmoth enricou dando palestras sobre como
controlar a realidade com a mente utilizando a física
quântica e o colapso da função de onda.
Magog escreveu um livro provando que os deuses não
existem e conseguiu emplacá-lo na lista dos mais
vendidos.
Asshur continuou seguindo o ditado segundo o qual
“há dez mandamentos para a sabedoria. Nove dizem:
Fique quieto. Um diz: Fale pouco.”
Riphath ainda não tem certeza de nada.
Os índices de aprovação do governo de Nemrod
flutuaram ao longo do seu dilatado mandato, mas seu
legado de valor inestimável continua inspirando as mais
quixotescas aventuras do espírito humano, como essa de
escrever livros.

***
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Como escreve a protagonista de 84 Charing Cross Road, “é
contra meus princípios comprar um livro que eu não
tenha lido. É como comprar um vestido sem
experimentar”. Isso ainda me parece bastante pertinente,
vindo de uma apaixonada por livros impressos. Vivemos,
porém, em outro século, o das mídias digitais, que podem
ser ilimitadamente reproduzidas e distribuídas,
praticamente a custo zero. Não faz sentido que ainda se
tenha de pagar por um livro digital, exceto pela
infelicidade de ainda não possuirmos uma forma mais
eficiente de assegurar o mínimo sustento a um autor
literário. Sendo assim, agradeço pela visita e por me
experimentar, mesmo que eu não tenha sido o seu
número. Caso, porém, eu tenha lhe servido, peço-lhe
apenas uma singela contribuição, do valor que lhe for
mais conveniente, o qual pode ser transferido ou
depositado na conta 24.451-1 da agência 0351-4 do Banco
do Brasil. E sinta-se à vontade para compartilhar o linque
do livro com seus amigos.
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Contato com o autor:
maurobartolomeu@gmail.com

Visite o blog Antenna Paranoica:
www.AntennaParanoica.blogspot.com
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