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Ni Espanha setecentista, o genial escritor Miguel de Cervantes Saa-
edra apresentou ao público leitor de então, seu livro Novelas Ejem-

:..ires, que, no dizer dos estudiosos, por si só, lhe daria renome uni-
•• rrsal dentro do género. Outros escritores geniais, como Goethe,
v;.ilegel, Fielding e Walter Scott, exaltavam tais novelas pela beleza e
consideravam imensa a influência de Cervantes tanto na novela quanto
r.o romance mundiais. O próprio Cervantes, como uni pai conscien-
:e. ahrmava que suas novelas não eram nem imitadas nem furtadas,
pois, dizia: "Mi engenio Ias engedró y Ias parió mi pluma".

Nesse mesmo veio de pensamento, ouso apresentar minha no-
vela Viagem ao Núcleo da Célula, com invenção e parto próprios.
Afirmo ainda que esta, claro, não tem o brilho daquelas ejemplares do
meu ilustre "colega noveleiro" Cervantes, o que não impede meu
rr.tusiasmo com tal prole.

Outro fato que quero deixar registrado é que minha novela é
rseudocientífica e os artifícios técnicos nela contidos são, por isso,
.-'. erossímeis, de modo algum verdadeiros. Vale, no meu entender, o
rr.redo. Os que lerem, verão que os viajantes não queriam viajar, mas...
Aconselho que, para conhecer as tropelias a que estiveram sujeitos,
comece a leitura logo; isso é fundamental.

Se o leitor encontrar alguma afirmativa desairosa, perdoe-me.
Não há, em mim, a menor intenção de ofender. Anima-me, apenas,
gradar aqueles que se dispuserem a ler.



CAPÍTULO

O professor Mick Krobyo era um dos portentos do género humano,
desses que a gente imagina não existirem, em carne e osso, como qual-
quer um de nós. No entanto, existia. Gente como ele está por aí, escon-
dida entre nós, muitas vezes medrando, qual erva braba, noutras com o
título de doutor, repimpado, celebrado, convidado. Mick Krobyo, não.
Ainda que fosse muito admirado pelos que o conheciam, tinha a santa
virtude de ser simples, parecendo uma criatura absolutamente comum e
normal. Vereis o quanto uma tal simplificação pode ser enganosa. Na
verdade, tratava-se de um técnico absoluto, um biólogo dos melhores,
um poeta fulgurante, um engenheiro rematado, um eletricista por cor-
respondência e, além disso, um homem de extrema compreensão. Tole-
rante, amigo, perspicaz, vereis tudo isso em breve (especialmente se con-
tinuardes esta leitura).

No seu laboratório, que ocupava quase um hectare, reuniu a maio-
ria dos inventos humanos dos últimos séculos. Ali havia de tudo. Os
diversos veios da engenhosidade científica estavam ali representados.
Dono de uma tal coleção, Mick Krobyo imaginava e construía coisas.
Dito isso, nada mais me ocorre acrescentar.

Um dia, estava esse portento descansando um pouco, sentado
tm sua poltrona preferida, frente à janela de sua sala de estar. Não
ceveis estranhar o fato de que um portento esteja aboletado... des-
cansando. Portentos também cansam, iguaizinhos a nós. De onde
r?:ava, mesmo sem olhar, estendeu o braço, tateando a mesa, para
r_scar um de seus charutos. Apenas o tato e o hábito comandavam
rf>a operação. Colocou o charuto no canto da boca, após retirar-lhe
-~:i pontinha com certeira mordida. A chama de um isqueiro in-
:-.diou a outra ponta, e eis nosso portento fumegando caprichosa-
-; n te. No instante em que as volutas de fumaça subiam, acima de
.2 :abeça, a campainha da porta de entrada soou. Mick teve, num
-~.rejo, um mau pressentimento. Ele não era de se preocupar com

: r ::po de coisas, superstições, isso seria mais próprio para a multi-
: l ;..mana e nunca para um génio de seu quilate. Porém, teve o
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mau pressentimento... e daí? Levantou-se e foi atender. Encontrou, à
porta, um velho amigo de infância, agora o seu cirurgião-dentista.

— Meu velho amigo, disse Mick Krobyo, abrindo os braços para
recebê-lo. Quanto tempo?

— Ora, Mick, não faz nem uma semana que estivemos juntos. Aca-
ba com esses exageros, porque tenho coisa mais importante para tratar-
mos - e desvencilhou-se do abraço.

Mick convidou-o a entrar. Logo atrás do dentista estavam três jo-
vens, dois rapazes e uma moça, ostentando um sorriso algo tímido dian-
te do que assistiram. Esses, continuou o dentista, são meus clientes e
alunos do curso onde leciono.

Mick abriu o seu sorriso número 32, ou seja, quando mostra os 32
dentes, e convidou a rapaziada a entrar. Apertou as mãos, uma por uma,
enquanto dava batidinhas nas costas de cada um. O dentista informou que
dois deles eram irmãos, Mauro e Josefina, e o outro, Artur, era primo.

O portentoso Mick, já esquecido daquele mau pressentimento, fez
a todos sentarem e se dispunha a obsequiá-los com alguma bebida, um
licor talvez, quando o dentista voltou a falar.

— Escuta, Mick, aconselho-te a deixares essa beberagem para outra
ocasião. Viemos até aqui para trabalhar...

- Meu prezado Carn Ivoro (este o nome do dentista), intercalou-se
Mick, tu sabes que na minha residência mando eu, tal como tu mandas
na tua, e, sendo assim, acalma-te. Em seguida verás o quanto sou bom
anfitrião e mão aberta — enquanto dizia estas palavras, ia placidamente
buscando cálices, num barzinho colocado em um canto da sala e os foi
alinhando sobre a mesa. Verás, Carn Ivoro, que especialidade vou servir
aos meus amigos. Trata-se de um licor importado, dos melhores que
existem. Sou ou não magnânimo? E olhou para todos, buscando apro-
vação. Obteve: todos sorriam animados.

- Como vêem, meus jovens, retomou Mick, com um cálice na
mão, isto é o que adoça a vida, esta vida tão sujeita às atribulações do
cotidiano, dos desencantos e misérias...

— Mick, sugiro-te que suspendas esse discurso frente a estes jovens
inocentes e informo-te que odeio Baco e todos os seus seguidores - ex-
clamou o Dr. Carn quando recebia o seu cálice.
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— No entanto, Carn Ivoro, estás abrindo uma brecha na tua odio-
sidade, libando conosco deste magnífico licor, o que nos comprova que
não és seguidor de Baco e também não és muito...

Os moços riam daquele inesperado duelo de palavras, quando o
Dr. Carn interpôs-se: Sabes, Mick, não vim aqui nem para ouvir ser-
mão, nem para ver, de novo, essa tua linda carinha; ah, mais ainda, nem
para suportar essa fumaceira tóxica do teu charuto.

O professor Mick sorria satisfeito. Parece que um dos seus maiores
prazeres era provocar a cólera do amigo Carn, o que conseguia sempre.

- Então, Carn, não vieste aqui só por causa do meu licor? Ao que
deduzo, trazes alguma missão especial.

— Mick, estes jovens — e relanceou uma olhadela para os três — são
meus melhores alunos. Estão atualmente estudando as células vivas, e
como o microscópio da escola encontra-se estragado...

— E os meus estão sempre funcionando a pleno, trouxeste-os aqui
para estudarem. Errei alguma coisa, Carn? — intrometeu-se Mick.

— Oh, Mick, eu sempre soube que eras o atual Mecenas da Ciência
e que poderíamos contar com tua desinteressada colaboração. Isso faz
com que tenhamos...

— Basta, Carn Ivoro, eu te conheço. Podes te servir de outra dose.
Toma a garrafa. Quanto a vocês, rapazes, jamais sigam o péssimo exem-
plo do mestre Carn Ivoro; basta-lhes um cálice. No culto a Baco, a vir-
tude está na temperança.

Carn Ivoro, que antes exprobrara Baco e seus seguidores, sentia-se,
agora, muito mais à vontade, tendo a garrafa em suas mãos.

— Mick, exclamou o dentista, confio que darás a estes jovens a
melhor aula sobre células vivas, alguma coisa próximo do inesquecível,
porque assim é o teu jeito. Quanto a mim, ficarei por aqui, aguardando-
os. Despreocupem-se.

— Pelo contrário, meu caríssimo doutor, se o deixássemos a seu
livre-arbítrio, com essa garrafa... teríamos sobradas razões para preo-
cupar-nos. Erga-se. Acompanhe-nos. Vamos ao laboratório. Sei que
te pode ser doloroso essa separação, mas será temporária. Coragem!
Vamos!

E foram.
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Mick, retomou Carn, eu sabia que tu jamais foste bem certinho da
cabeça; eu aceitava com resignação esse fato, mas essa coisa aí... Mick,
por tudo que há de mais sagrado, que diabo de geringonça vem a ser?

— Dr. Carn Ivoro, isso a que chamas geringonça, trata-se da minha
obra-prima.

Os rapazes olhavam extasiados, tanto para os dois interlocutores,
quanto para a tal de geringonça, no dizer do dentista.

— Mick, um horror desses?... Obra-prima? Mas que dizer das verdadei-
ras obras-primas? Tu deves estar completamente doido — e deu uns passos
para a frente, a ver se abarcava a coisa por inteiro. Afirmas isso sem te rubo-
rizares? Em sã consciência? Quantos metros de loucura concebeste?

Os jovens vinham, mais atrás, muito assombrados também com o que
viam. Pareceu-lhes um daqueles balões, com o formato de um charuto, com
os quais voava o nosso Santos Dumont nos inícios do século XX.

Mick sorria sobranceiro. O embasbacamento total daqueles cir-
cunstantes ocasionais era como uma coroa de louros para o portentoso
cientista Mick Krobyo. Sentia-se um campeão, por ser o dono do segre-
do e do aparelho ali exposto. Como um bom jogador aguardava o mo-
mento propício para lançar a cartada. Quando Carn chegou ao pé de
uma escada, que conduzia para uma portinhola, a uns três ou quatro
metros do chão, ali estacou.

— E incrível — disse Carn — que tais coisas aconteçam debaixo de
nossos narizes e que a polícia e o Ministério Público não estejam infor-
mados. Que monstrengo! Vamos, Mick, desembucha logo. Essa coisa
anda, ronca, explode, toca viola, faz o quê?

— Isso navega — respondeu Mick, inocentemente.
- Navega?
— Sim, navega. E só para isso que ele serve. O que há de errado,

para me olhares desse jeito?
— Mick Krobyo, não se trata de olhar... Tu construíste o mais esta-

pafúrdio dos navios de que tenho notícias. Olha só, o monstrengo en-
contra-se pendurado no teto deste galpão, a 200 quilómetros do mar...
Mick, me olha sério, isso navega? Mesmo?

— Navega... torno a afirmar. Essa tua incredulidade é tão arrai-
gada...
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— Que arraigada! Que nada! Onde isso irá navegar? Diz-me. Quanto
te custará o transporte da coisa até o mar? E como a conduzirão? Enor-
me, desajeitado, assim como é? Qual será o tamanho do caminhão que
virá buscá-lo? Como entrará aqui? Façamos o seguinte, meu velho e
bom amigo. Agora na saída, iremos juntos. Vamos procurar um psiquia-
tra, ou dois ou três, para que faças um bom tratamento. Em seguida te
sentirás melhor... e vais tirar essa doidice da cabeça. Vamos.

- Carn ívoro, pára já com esse espanto infantil e despropositado.
Tu me conheces. Sabes que sou inventor, lá está na parede o diploma,
pois fiz uma invenção, essa aí — e mostrou o aparelho, num lance de
braço. Com essa coisa, como dizes, revolucionarei tudo o que se conhece
em biologia, genética, citologia. Estás me entendendo?

- Mick, tudo bem, estás mesmo com o juízo alterado, e não vamos
discutir. Me diz uma única coisa: qual o mar, ou lago, ou rio, em que o
monstrengo irá navegar? Já escolheste?

Os jovens seguiram arrodeando o gigantesco aparelho, em silên-
cio. Não achavam palavras, nem diálogo, para definir o que pensavam
do professor Mick e seu engenho, ali estacionado, ou pendurado.

- Já escolhi, Carn ívoro; abaixa-te, aqui, ó, vês aquela mesa, logo ali?
— Sim.
— E vês o que existe sobre ela? Bem no centro. Olha.
— Vejo, tem qualquer coisa... parece um vidro.
- Acertaste. E mesmo um vidro. Melhor ainda, um copo de vidro.

Vamos até mais perto... Daqui dá para ver direito. Está com água pela
metade. Consegues distinguir?

— Claro que sim. Uma agúinha suja, não?
— Otimo! Estás iluminado, Carn ívoro. Água suja. E exatamente o

que necessito. E nesse meio copo de água que, em breve, irei navegar.
Estando suja, como disseste, deverá conter inúmeros organismos vivos,
e então...

- Mick... não sei mais o que te dizer. Tua doidice é maior do que
imaginei a princípio. Homem, te acorda! Como colocarás essa coisa des-
comunal dentro do miserável copo?

Ia o diálogo nesse pé, quando, de dentro da coisa, vieram vozes
humanas, masculina e feminina, e parece que discutiam. O fato de dis-
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cutirem não cria o menor problema, eis que os casais discutem desde
Adão e Eva, logo...

— Mick, a coisa também fala, pelo que ouço?
— Não, não fala, ou, por outra, ainda não fala... sabes como sou!

E que lá dentro estão minha sobrinha, Anne Bella, e meu ajudante e
aluno, Condi Scípulo. Por alguma razão estão discutindo... conver-
sam muito e também discutem muito. Formam a tripulação desse
belo barco.

— Ora, Mick, vai amolar o diabo com "belo barco". Se queres con-
tinuar pregando peças, vou te ajudar: como enfiarás tudo isso — e pas-
seou os olhos pelo aparelho - dentro do copo? Com toda certeza já
deves ter uma boa prensa para tanto.

— Tenho realmente. Trata-se de um fluxo de energia, obtida a partir
daquela aparelhagem que vês próximo à parede. Ela é conduzida direta-
mente para o compressor de ondas, que é aquele aparelho junto ao espe-
lho côncavo, lá no alto... chega mais para cá e verás.

Os estudantes haviam se aproximado de Mick e Carn e prestavam
muita atenção às explicações.

— Para acionar e dirigir a energia, dispomos de comandos remotos,
isto é, fora da nave; são aqueles que estão na mesa, ao lado da porta.
Temos também uma mesa de comando dentro do submarino, para quan-
do estivermos viajando.

— Submarino? Disseste isso? — inquiriu Carn.
— Sim, a maravilha que vês aí é um submarino.
— Meu velho Mick, uma coisa é notável quando falas: a convicção

no que dizes. Se não estivermos alerta, podemos até acreditar nas tuas
palavras. Do jeito que dizes, parece mesmo verdade.

— Carn Ivoro, não sei por que sigo te dando explicações, se és um
rematado incrédulo, um outro São Tomé. O que deve ter passado Jesus?

Carn Ivoro sorriu. Dirigiu-se aos jovens, dizendo-lhes:
— Sim, miraculoso Mick Krobyo, estou atento a todas as maravi-

lhas que me contas. Vocês também, não é rapazes? - todos aquiesceram
sacudindo a cabeça. E também sorriam, algo descrentes.

- Vamos ver, retomou Mick, a energia que obtive tem o estranho
poder de comprimir a matéria, sem danificá-la. E quase inacreditável,
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pois ela se contrai, mantendo inalteráveis as proporções de tudo aí den-
tro. Como vocês sabem, na matéria, qualquer que seja, há mais espaço
vazio do que ocupado. Olhem o átomo: ele tem um núcleo e uma coroa
de elétrons à sua volta. Entre eles está um vazio enorme, em proporção
ao núcleo. O que faz a minha energia, a que descobri? Ora, aproxima
uns dos outros.

- Mas aproximando elétrons dos núcleos, não ocorrerão modifica-
ções espetaculares na matéria?

— Otimo, Carn, estás progredindo a olhos vistos. Chegaste exata-
mente ao ponto onde estive há uns vinte anos. Faz vinte anos que me fiz
essa mesma pergunta. A resposta é isso... — mostrou o barco, alteando o
braço.

Todos ficaram sérios, e Mick continuou.
— Essa aí é a décima construção que fiz. Os nove submarinos ante-

riores, pacientemente elaborados, foram destruídos, num segundo, quan-
do os testei. Havia erros e não suportaram os efeitos da nova energia.
Puft! Disse Mick, fechando a mão, sumiram num zás. Foram esmigalha-
dos totalmente.

— Agora, cheguem aqui, convidou Mick, e seguiu explicando: es-
tão vendo essa carapaça plástica que envolve todo ele? Isso aí resolveu o
problema. Trata-se de uma espécie de cortiça que levei mais de um ano
elaborando. Ela envolve todo o submarino, com exceção das janelas. Eu
não aceitaria que me chamassem de cientista com alguma projeção se fosse
incapaz de resolver um problema desses. Para as janelas, tive de criar vidros
de quartzo especial, esses que vocês vêem em toda volta. Eles também se
contraem da mesma forma. As janelas são muito úteis para a observação
externa. Imaginem quando estivermos dentro de uma célula. (Em algum
iUgar do interior do barco, a discussão seguia animada.) Então, para que
entendam, a capa de cortiça artificial foi o único jeito que encontrei para
^lucionar o esmigalhamento. Agora temos toda a segurança.

— Diga-me, Professor, o nome de sua máquina é submarino? — quis
faber Mauro.

— O nome, não. Ele é um submarino. O nome é composto e lá
tíiá: cheguem mais aqui e poderão ler.

SUB-10-ENVOLVIDO
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Na proa, o nome estava caprichosamente escrito em letras prateadas.
Diante dos rostos, onde se notava alguma hesitação ou incompre-

ensão, o professor esclareceu:
- SUB é a abreviatura de submarino. O 10 relata o número de

fabricação, mais ou menos como do 14 Bis, de Santos Dumont. O meu
é o 10. ENVOLVIDO se refere à sua nova e vitoriosa característica, ou
seja, tornou possível sua miniaturização atómica, sem problemas.

- Diz-nos, Mick, esse teu "subdesenvolvido" ostenta que tama-
nho? - perguntou o Dr. Carn ívoro.

— Exatamente 56,82 metros. Esse é o milésimo múltiplo do com-
primento de onda a que o submeto. Tudo foi calculado exaustiva e meti-
culosamente. Até hoje já o testamos mais de 20 vezes, eu e o casal que está aí
dentro conversando. Esgotamos o fluxo energético, tantas vezes quantas
foram necessárias, para nos convencermos de que, enfim, está tudo certo.

— E o peso da geringonça?
— Não vem ao caso, Carn Ivoro,... independe. Tanto faz. O com-

primento, sim, isso é essencial. Em decorrência da tua pergunta, infor-
mo que, aí dentro, temos acomodações e mantimentos para seis pessoas,
o que nos permite navegar com dois, três ou mais tripulantes, até seis,
durante um mês.

— E quando começa a viagem? — perguntou Josefina.
— Olha, menina, já era para termos partido há mais tempo. Há três

meses eu estava comprando combustível para os blocos geradores inter-
nos... e tive de pagar o Imposto Predial. Parei com tudo. Quando come-
cei a comprar os mantimentos, Imposto de Renda. Tive de parar de
novo e pagar o imposto. Depois veio o IPVA, o Indústria e Profissão,
Anuidade do Conselho, Imposto Sindical... fiquei, então, no pára-e-
recomeça, pára-e-recomeça. Isso causa uma vontade louca de pesquisar,
construir, viajar... Em resumo, faz três meses que tento embarcar... mas
ainda estamos por aqui, pagando impostos e mais impostos.

- O melhor, agora, é entrar um pouco, para conhecermos por den-
tro. Vamos por aquela escada - convidou Mick.

Enquanto subiam os degraus, a conversa continuava, muito animada.
- Entrem, que a casa é nossa, disse Mick.
E todos entraram.
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CAPÍTULO n

Depois que entraram, as expressões de admiração e um pouco de espan-
to, pelo que viam, formaram um coro elogioso e incontido. A decoração
interna, feita com esmerado bom gosto, estava em desacordo com a
aparência daquilo que viram antes, o casco da embarcação. Este lhes
pareceu grosseiro, desajeitado, em total desarmonia com o interior.
Tapetes, mobiliário, iluminação, cores nas paredes, todos os detalhes
eram impecáveis e agradabilíssimos. O dentista Carn ívoro, assim
que observou o ambiente, expressou seu arrebatamento, dizendo que
"se a geringonça não navegar e, muito menos, apequenar, vale como
um inatacável atestado da capacidade decorativa do meu amigo
Mick". Todos sorriram e talvez encampassem a mesma ideia. Este
subdesenvolvido, tão miserável por fora, encerra um lindo coração,
concluiu Carn.

Como a discussão do casal, metido em algum recanto do submari-
no, continuasse firme, Mick aproximou-se de uma parede onde havia
um quadrado de metal polido e perfurado, girou um botão e falou:

- Hei, vocês aí, baderneiros, como sempre, querem acabar com a
rusga! Temos convidados conosco. Venham até o setor de entrada: que-
ro apresentá-los.

— Isso é rádio? — perguntou Artur ao professor Mick.
— Um intercomunicador, tipo telefone — explicou Mick e acrescen-

rou, correndo os olhos pelos recantos: - Que acham disto aqui?
O Dr. Carn falou pelos demais:
— Amigo Mick, praza aos céus que um dia isso funcione! Até lá,

meus parabéns pelo arranjo perfeito de tudo. De onde sacaste tamanho
bom gosto?

- Ora, Carn, comprei uma revista sobre decoração. Está tudo ali.
O resto é mão-de-obra.

- E por que tanto requinte?
— Carn, se eu tiver de passar um mês aqui dentro, numa de minhas

ruturas viagens de pesquisa, será um mês de relativo conforto. Por outro
..ido, se, por desventura, falhar o dispositivo de expansão, sempre será
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melhor viver meus últimos dias num ambiente como este do que por aí.
Concordas?

— E por que nos contaste aquela veemente história sobre os impos-
tos que pagaste e que impediram de partires? Aqui, neste luxo exuberan-
te, é que vai dinheiro. Os impostos? Ora, somam nada mais que uns
10% da tua avultada renda...

Enquanto isso, os três jovens afastaram-se um pouco para melhor
examinar tudo o que viam. Mick respondeu:

- Trocaste de profissão? Estás muito afiado na questão dos impos-
tos, mas meio atrasado; pareces um fiscal da Receita, um tanto antiqua-
do na estatística arrecadadora. Carn, vou atualizar teus dados. O Gover-
no leva, de nossos bolsos e contas bancárias, 45% do que se ganha ao
ano. Imagina. Carn, todo esse dinheiro aplicado em pesquisa e constru-
ção científicas! Este país estaria nas alturas da tecnologia. Sabes que te-
nho um temor?

- Qual?
— Que um dia bata à minha porta um desses fiscais e me intime a

tirar o casaco e a camisa. Por quê? Vou lhe perguntar. E ele me respon-
derá: Senhor, tenho que lhe tirar o couro para recolher o impostinho, e
sem esses panos é muito mais fácil.

Carn Ivoro deu uma sonora gargalhada. — Essa está boa, dizia,
muito boa.

- E, Carn, querem nos arrancar a pele.
Os estudantes haviam retornado para perto dos dois senhores e

riam juntos sobre a "retirada da pele". Nesse momento chegaram, em
silêncio, os contendores, que até há pouco discutiam. Ocorreram as apre-
sentações entre todos. Artur achou, para si, que Anne Bella era uma
agradável surpresa para seus olhos e, assim, fazia jus a seu segundo nome,
Bella. Mauro teve visão parecida. Porém, achou que a blusa e a calça
jeans da moça estavam muito bem recheadas. Como se observa, pontos
de vista semelhantes. Condi Scípulo achou os dois estudantes com cara
de palermas e Josefina uma moça de aparência razoável. Josefina, por
sua vez, achou Condi Scípulo um gatão superinteressante. Enquanto
essas impressões e até umas veladas intenções cruzavam os ares, como é
comum em encontros de jovens, o Dr. Carn tomou a palavra.
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— Então esse casal, que eu diria de "pugilistas verbais", compõe a
marujada do barco? Se é, foi bem escolhida. Eu só não acredito no co-
mandante. Acho que é muito maluco para ser um bom sábio e muito
imaginoso para ser real. Que me dizem?

— Dr. Carn, a resposta está aqui, em nossa volta. A embarcação
responde por nós — disse Condi.

- Pois quanto a mim, disse Anne, eu só não creio em 50% da
tripulação, ou seja, a parte masculina. Já o tio Mick é um amor - e foi
dar-lhe o braço.

— Quando a cozinha fica abandonada — interrompeu Condi — acon-
tecem coisas desagradáveis neste barco.

Mick sacudiu a cabeça desolado e convidou os demais:
- Venham! Vamos conhecer o restante do SublO. As amabilidades

aqui trocadas podem se tornar desastrosas. Venham todos. Vamos à sala
de comando, onde imagino ter atingido o máximo de perfeição. Vamos
lá e constataremos.

E encaminharam-se.
Iam seguindo por um estreito corredor, quando um singular apito,

vindo de fora, foi ouvido por todos. Mick já o conhecia bem e tentou correr
para a cabine de comando, mas esbarrou nos seus convidados, e foi impos-
sível atingi-la. Condi, gritava Mick, as escotilhas... rápido... saiam - e tenta-
va abrir caminho. Condi, Anne... fechem as escotilhas e a porta. Depressa!

Condi e Anne, que também conheciam o apito, já iam longe e cada
um, como bons marujos, começaram a tomar as medidas necessárias e ur-
gentes. Em poucas passadas, Condi chegou até a porta de entrada e fechou-
a rapidamente. Esse seria o maior problema, mas foi solucionado a tempo.

- Deitem no chão - gritava o professor Mick, depressa... depressa!
Tenham calma. Não se trata de nada grave. Deitem... Anne, Condi, as
escotilhas, as câmaras de compressão... o reservatório... vocês fiquem
aqui, deitem.

O apito tornou-se aos poucos um zumbido altíssimo e insistente.
Todos levaram as mãos aos ouvidos, protegendo-os.

— Esperem — disse Mick, e correu para a sala de comando, onde se
-Traçou a um aparelho do tipo dos periscópios de submarinos e perma-
neceu alguns instantes observando.
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— Aguardem, gritou de lá, mais dois segundos; agora é irreversível.
Esgotados os dois segundos, aquelas sete criaturas que estavam den-

tro do Subi O começaram a experimentar os primeiros passos de urna
aventura jamais sonhada. Os efeitos da exposição à notável energia des-
coberta pelo professor Mick começaram a aparecer. O Subi O, e tudo
que estava nele, foram sendo apequenados em escala nunca antes imagi-
nada. A compressão da matéria fora iniciada, tal como antes, já experi-
mentara o professor Mick. A potente máquina exercitava seus poderes
mágicos. Nessa viagem, inesperada, todos, entretanto, perderam os sen-
tidos. Como estavam inconscientes, não se aperceberam do que lhes
estava acontecendo.

O SublOenvolvido, nos primeiros instantes reduziu-se de seus 56,82
metros, para 56,82 milésimos de milímetro. Nessa altura esgotou-se o
primeiro fluxo de energia e a máquina geradora desligou-se automatica-
mente.

A aparelhagem que mantinha o Sub l O suspenso, acima da mesa e
do copo dágua que ali estava, tal como preparada, depositou a agora
micromáquina delicadamente dentro do copo. A tarefa toda foi tão bem
planejada que o fluxo energético agiu apenas sobre o Sub l O, poupando
a mesa e o copo. Estes permaneceram em tamanho normal. Quando,
antes, dissemos que o professor Mick era um portento da ciência, não
estávamos exagerando. As providências técnicas tomadas por ele com-
provam todos os elogios.

Aquela quantia de água que qualquer pessoa sorveria em dois ou
três goles representava agora um lago enorme para o Sub l O, pois, nesse
lago, de água tépida e calma, o microssubmarino estava à deriva. Boia-
va, balançando-se como se fora uma antiga caravela.
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CAPÍTULO

Passados alguns minutos, todos recobraram a consciência. Nenhum dos
visitantes, de início, se apercebeu do que havia acontecido. Começaram
a levantar-se, ainda um pouco estonteados, e se perguntavam sobre o
que teria ocorrido. Exceto Mick, Condi e Anne, que conheciam aquele
fenómeno, os demais não sabiam explicar. "Parece que dormimos", é o
que diziam, entreolhando-se bastante desconfiados.

Ouviu-se a voz de Mick, que também recém se acordara: Condi...
Anne, tudo bem? E os outros? Como estão?

Todos responderam que estavam bem e queriam esclarecimentos
sobre o que acontecera, por que haviam dormido e o que estava suce-
dendo.

Mick convidou: Cheguem aqui na cabine de comando. Venham
todos. Vamos conversar um pouco.

Os visitantes, que ainda não conheciam todo o interior do barco e
ainda meio apalermados, foram em direção ao local de onde vinha a voz
do professor. Iam apalpando o caminho. As luzes internas foram acesas
por Condi, e essa providência facilitou o deslocamento de todos. Quan-
do chegaram à cabine, o professor Mick, ainda sentado em sua poltrona
de comandante, esperava-os com um estranho sorriso na fisionomia.
Disse-lhes:

— Meus amigos, já sei que todos estão bem. Isso é ótimo. Tenham
bastante calma, pois vou lhes informar que acabamos de passar por uma
das mais espantosas experiências de que se tem notícia...

— O que é isso, Mick? Quando uma soneca foi das mais espantosas
experiências? Acho que o mistério dessa situação está naqueles cálices do
teu maldito licor.

- Carn, sugiro que tenhas calma, muita calma, pois o que vou
revelar agora ferirá profundamente tua vaidade... Se nada falhou, esta-
mos, neste momento, reduzidos a alguns milésimos de milímetro. So-
mos menos que uma pulga... Pela primeira vez no mundo, um submari-
no e seus sete tripulantes são reduzidos mil vezes de tamanho e — mara-
vilha, gritou - estamos todos vivos, falando, caminhando, vivendo. Se
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meu médico não me houvesse proibido de experimentar emoções mui-
to intensas, este seria o momento ideal para umas boas lágrimas...

A moçada ouvia aquelas palavras quase inacreditáveis, não fora te-
rem sido pronunciadas por um professor da estirpe de Mick Krobyo. Esta-
vam sérios e algo desconfiados, pensando em se aquilo, aquele sono, seria
realmente verdadeiro e capaz de causar uma tão grande modificação.

— Mick, deixa de palhaçada... Se te pões a chorar, és capaz de en-
charcar a pulga, disse Carn. E se estamos tão pequeninos, basta uma
lágrima tua para afogar a todos nós, além da já citada pulguinha.

Mick fez que não ouviu. Mantinha um sorriso sobranceiro, como
se gozasse seu feito, e insistiu com seu amigo Carn.

— Como um homem que tem cultura, um profissional que contro-
la seus impulsos, o que o Dr. Carn Ivoro me diz de nossa atual insigni-
ficância? - e ficou aguardando o que diria Carn.

O dentista correu o olhar pela cabine de comando, buscando com-
parações que certificassem o que dizia Mick. Seria realidade ou se trata-
va de um sonho, no caso um sonho mau. Como nada acusasse a evidên-
cia de um sonho, deu alguns passos, tocando cuidadosamente, com a
ponta do dedo, cada objeto e, depois dessa sutil experimentação, vol-
tou-se para Mick c disse:

— Sempre tive uma ojeriza por filósofos... em especial quando co-
meçam a comparar o homem e o mundo com outros seres e outros
astros, muito maiores... não porque sejam maiores, mas porque, no fun-
do, é o único jeito que têm para dizer que somos seres insignificantes,
ínfimos, uns grãozinhos de pó, ante o universo. Tu, Mick, criaste um
novo argumento, a sandice de que estamos dentro de uma pulga, ou
coisa parecida, para seguires afirmando que somos insignificantes. Pois
te considero um filósofo desses que estudam por anos e anos, que devo-
raram mais livros que oito milhões de traças e, quando a gente pensa
que o maluco vai dizer alguma coisa útil, algo que se aproveite e melho-
re a humanidade, lá vem ele... tudo que sei é que nada sei... Somos uma
insignificância! Quanto a mim, estudei alguns anos, me tornei um ci-
rurgião-dentista, estou exercendo minha profissão, ah e não me consi-
dero uma insignificância; sou um fato real, suprimo a dor dos meus
pacientes, substituo órgãos doentes pelas minhas próteses...
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Enquanto o Dr. Carn se expandia nessas úteis considerações, Mick
ergueu-se de sua poltrona, dirigiu-se até uma porta metálica, que des-
travou, abrindo-a lentamente. Quando Carn ívoro, que estava frente à
porta, viu o que havia do outro lado, através do vidro, começou a balbu-
ciar como se nada entendesse.

— ... pois minha honrada odontologia... — estacou num repente e,
incrédulo, perguntou: — Mick, pelo amor de Deus, o que é isso?

— Ali, disse Mick apontando o vidro, ali temos água.
- Sim, mas como? Onde estamos?
— Estamos dentro daquele copo de água suja... lembras?
— Mick, aquele vidrinho não quebra? Há perigo de inundação?
— Tudo foi calculado para aguentar o triplo da pressão.
O "vidrinho", no dizer do Dr. Carn, compunha a parede dianteira

do SublOenvolvido.
- E quem me garante que isso aguentará? Olha, Mick, está tudo

muito lindo, muito inteligente, mas faço-te um convite, sincero e
angustiado: Vamos dar o fora daqui enquanto há tempo. Onde é a
saída? Sabes, dentro da água sou um campeão. Sei nadar apenas da
superfície para o fundo; bato recordes nesse trajeto. Se esse vidro
rebenta, Mick...

Foi Condi quem tentou acalmar o dentista, enquanto os demais se
entreolhavam com expressões perdidas.

— Dr. Carn, este barco é muito seguro. O Sub l Oenvolvido foi exem-
plarmente calculado e supinamente construído. Acalme-se. Aqui esta-
mos seguros.

- Carn, intercalou-se Mick, você não veio aqui para estudar
células vivas?

— Sim, células vivas, sim... mas...
— Pois então, acalme-se. Darás uma bela aula para teus alunos. Tal-

vez a mais informativa, mais ilustrada, inesquecível.
- Tio Mick, podemos ir até a sala de observação? - perguntou

Anne Bella.
— Sim, filha, leva os estudantes contigo. Dr. Carn e eu estudaremos

fatos maravilhosos e raros, além de lindos, daqui deste mesmo local — e
contou o vidro dianteiro.
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A sala de observação era a mesma que impusera o pânico ao Dr.
Carn. A água, do lado de fora, subia até quase a altura da cabeça de uma
pessoa. Anne e os estudantes encostaram-se no vidro e ficaram obser-
vando, enquanto trocavam ideias e muitas expressões. No vidro, bolhas
de ar e uma espuma grossa teciam um estranho bordado, uma espécie
de franja, na linha de água. Os estudantes e Anne Bella experimentaram
uma sensação esquisita ao verem aquele quadro. Pareceu-lhes que esta-
vam dentro de uma piscina de vidro. Anne, ao aproximar-se mais da
lâmina de quartzo, notou que, no encontro de dois pedaços, havia um
pequeno mas constante vazamento de água.

- Tio Mick, exclamou ela, há vazamento na parede de quartzo.
Venha ver.

Mick e Condi correram logo, pois compreendiam a importância
desse fato. Carn arregalou-se mais ainda. Os outros ficaram em silêncio.
O professor, demonstrando calma, disse:

— Condi, corra, vai buscar a constituição.
O rapaz sumiu-se imediatamente. Mick inspecionou o restante das

paredes de vidro e encontrou um outro ponto onde vertia água. Nada
que fosse tão grave, mas com essas falhas não poderiam ficar. Eram as
pequenas imperfeições que sempre aparecem e que exigiam correção
imediata. O Dr. Carn, passo a passo, aproximou-se para trazer sua me-
drosa solidariedade. Depois de olhar, meio a contragosto, a cena externa
e os pequenos vazamentos, fez a seguinte observação, à meia-voz:

- E isso que foi "exemplarmente calculado e supinamente cons-
truído", imagina...

— Os seus pivôs e dentaduras, uma ou outra vez, não necessitam de
desgastes e várias provas, Dr. Carn?

O dentista fez que não era consigo. Deslocou-se, com as mãos para
trás, de um ponto a outro, meio cantarolando.

Condi Scípulo retornou em seguida, sobraçando uma caixa plásti-
ca, nas cores verde e amarela.

— Eis a constituição, professor — exclamou.
Carn, agora muito atento, aproximou-se, pois não queria perder

aquele espetáculo. Afinal, calafetar barcos supinamente construídos com
uma constituição não era de se perder, e perguntou:
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— Mais precisamente, qual parágrafo costumam usar nestes casos?
Essa observação produziu umas boas risadas em todos. Pelo menos

para desanuviar o ambiente de preocupação o Dr. Carn serviu. Ora, um
submarino com vazamento de água se constituía em algo inaceitável.

— Já verás qual é o parágrafo, Carn — disse Mick. Enquanto isso,
Condi abriu a caixa, de onde tirou uma espátula, uma bisnaga e uma
plaqueta plástica. Destampou a bisnaga e espremeu um tanto de massa
escurecida sobre a plaqueta.

— Este é o parágrafo — disse Condi, encarando o Dr. Carn, ao mes-
mo tempo em que trabalhava a massa com a espátula.

- E isso, perguntou Carn, pode-se considerar uma constituição?
- Sim - respondeu Condi. - Ela serve para tudo, se adapta a

qualquer situação, é amolgável, resolve inumeráveis pretensões, en-
tende?

- Sim, vejo que serve até debaixo da água - encantou-se Carn.
Condi, diligentemente, foi colocando a "constituição" nos locais

de vazamento e, como por milagre, cessou a entrada de água.
— Realmente, utilíssima essa constituição, remenda muito bem —

acrescentou o Dr. Carn.
Anne convidou os estudantes para conhecerem as demais acomo-

dações do SublO. Um deles observou, jocosamente, que esse passeio,
agora, seria mais fácil, pois, conforme o professor Mick, as distâncias
haviam se reduzido. Saíram rindo como se nada de especial estivesse
lhes acontecendo.

- Essa alegria que a moçada apresenta deve ser devida à irresponsa-
bilidade da juventude - observou o Dr. Carn. E, por falar nisso, Mick, e
se não me levares a mal, quero retornar agora. Sabes, tenho umas próte-
ses para entregar, e os pacientes não gostam de demoras.

Condi e Mick ficaram encarando-o. Estavam convictos de que
o dentista ainda não se apercebera da situação especial que estavam
vivendo.

Foi Mick quem tomou a palavra.
— Carn Ivoro, acho que ainda não te deste conta... estamos reduzi-

dos a meio milímetro... portanto, não é assim tão fácil retornarmos.
Para que o retorno aconteça, teremos, antes, de verificar todos os siste-
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mas e certificar-nos de que tudo está bem e que não vamos labutar em
algum erro. Antes desses cuidados, não devemos arriscar-nos.

- Como arriscar-nos? Quando apertaste algum botão escondido,
para diminuirmos, devias ter certeza da volta. Do jeito que falas, parece
que tudo foi obra de um acaso muito inesperado.

- Eu não apertei botão algum. Estiveste junto comigo o tempo
todo. Não é assim, com truques, que se desencadeia uma reação como a
que tivemos.

— Ora, Mick, deixa-te de rodeios... quando ouvimos aquele in-
suportável apito e ficaste a dirigir ordens assustadas para o casal de
tripulantes e correste para a cabine de comando, antes de nós, o que
fizeste? Foi nesse átimo de tempo, inexplicável, que apertaste teus
botões...

— Não, Carn Ivoro, não foi isso...
- Mick, agora que os moços não estão aqui, podes ser sincero, abrir

o bico e contar com franqueza o que fizeste. É claro que pretendeste
experimentar a geringonça conosco... foi ou não foi?

- Não, não foi, insisto. A reação ocorreu fora do meu controle,
sem a minha vontade. Quando corri para cá, esperava, olhando pelo
periscópio, ver o que estava acontecendo na mesa de controle externa. E
vi, nitidamente, Juliana, minha faxineira, com as mãos na cabeça, abis-
mada, olhando para o galpão. Tenho certeza que, nas suas manobras
para limpar os controles, inadvertidamente, os ligou.

— Olha, Mick, em matéria de desculpa, essa que me aplicaste, está
mais esfarrapada que os andrajos de qualquer esmoleiro.

- Afirmo-te que não. Trata-se da realidade, ainda que para ti seja
algo temível.

— Mick, posso dizer o que penso, re-al-men-te, sobre tudo isso?
— À vontade, caro amigo.
— Naquele licor que nos ofereceste, colocaste uma boa dose de al-

guma substância alucinógena. Ácido lisérgico, peiotl, haxixe, maconha,
uma dessas que tu deves conhecer bem. O certo é que, sob o efeito dessa
beberagem, nos condicionaste a sofrer seus efeitos e consequências que
espero sejam passageiros. Mesmo assim, ainda confio no teu bom senso,
para acabares com isso tudo em tempo razoável. Não te esqueças que
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incluíste três jovens nessa doidice. Além do mais, essa conversa de que
tua faxineira, uma criatura ignorante, acionou os tais botões, para reali-
zar a miniaturização, se é que ela existe mesmo, não passa de uma bela
desculpa ou mentira.

O professor Mick meneou a cabeça, de um lado para outro, meio
desiludido, e olhou para Condi, decepcionado.

— Carn — falou, por fim —, se isso fosse verdade, ainda assim seria
melhor. Viajar com amigos é preferível. E sobre conhecer bem as subs-
tâncias alucinógenas, estás enganado; não as conheço. Talvez o cirur-
gião-dentista seja mais atualizado do que eu nessa questão.

Carn mostrou um sorrisinho astuto. Vangloriava-se secretamente,
pois sentiu que atingira o objetivo de mexer com Mick. Condi mos-
trou-se resoluto e, para acalmar os ânimos, disse:

— Dr. Carn, teremos de vistoriar o exterior do barco. Quer vir
conosco ao tombadilho? O ar puro, lá de fora, talvez o desperte fi-
nalmente.

— Você acha que estou dormindo, meu jovem?
- Oh, não, nada disso, caro doutor. Despertar para a nossa atual

realidade, pequenez, foi o que eu quis dizer. Quer ir conosco?
Seguiram os três, Condi na frente. Ao passar pelo intercomunica-

dor, o professor Mick deteve-se e, ligando-o, disse:
— Alo, Anne, onde você estiver. Vamos ao terraço. Condi, Carn e eu.
Do outro lado, ouviu-se:
— Tio, cuide bem do paspalhão do Condi... não vá que ele caia na

água... mas Condi não ouviu.
E os três seguiram.
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CAPÍTULO iv

Já no convés, Carn, meio abismado, perguntou: — De onde tiraste tanta
água, Mick?

- Lembras, antes de entrarmos no Subi O, o copo de água, embai-
xo do aparelho, aquela agúinha suja, como disseste?

Carn estampou um sorriso, onde havia dúvida, aceitação e surpre-
sa. Depois de olhar em sua volta, falou:

— Mick, isso se parece mais com um oceano... Que quantidade de
água! Incrível! Como cabe tanta água em meio copo?... Espantoso! E
essas coisas que estão caindo do céu? Que vem a ser isso? Olha, um
pedaço aqui... outro acolá... Muito estranho...

Condi, que não participava da conversa, saiu pelo convés, confe-
rindo todas as estruturas, passo a passo. Por vezes se abaixava, batia,
com o nó dos dedos, na estrutura do Subi O, erguia-se e, diligentemen-
te, ia adiante.

— Pois isso que vês cair do céu, Carn, é a poeira contida no ar. Há
partículas de matéria, alguns esporos e outros tantos grãos de pólen.
Como sabe, meu preclaro professor, o pólen é proveniente das plantas
floríferas; serve para fecundar os óvulos; são, portanto, o elemento
masculino. Já o esporo é uma célula reprodutora, capaz de germinar,
criando um novo organismo; como exemplo, temos os fungos e al-
gumas bactérias. Não é isso, professor Carn? Não é assim que o ami-
go ensina seus alunos?

Carn voltou-se para o lado, observando os arredores, totalmente
absorto. Nunca imaginou que seu amigo Mick estivesse tão atualizado
nessa área e assim, dissimulado, escondia sua vergonha por estar igno-
rando essas particularidades. Para sair do impasse, perguntou:

- Mick, há fragmentos de diversas cores e tamanhos, tudo isso é
apenas pó?

— E, amigo Carn. Tudo pó da melhor qualidade. Está aí, no ar, em
toda parte. Vês aquele pedaço lá? Grande, não? Maior que o Subi O
envolvido... Imagina a malícia do destino: o SublOenvolvido é menor
que um grão de pó!
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- Pois é, Mick... fico pensando... Na realidade, SublOenvolvido é
um ente que passa despercebido a muitos olhos — e ficou sacudindo a
cabeça, convicto da profundidade de sua observação.

Carn recomeçou a falar, pensativo.
- Homem, és pó e ao pó tornarás. Algum borracho andou dizendo

isso antes de mim. Olhando para esse teu pó, até que dá para encarar. É
bonito.

Condi havia terminado seu exame pelo convés e retornara.
Os três ficaram admirando o espetáculo que aquele ambiente lhes

oferecia. A enormidade enganosa da água, o cair da poeira, o marulhar
das partículas do pó na superfície da água, criando um leve rumor, os
deixou extasiados.

— Ouvir o pó...! Quem diria? Nunca uma tal coisa me passou pelo
pensamento - disse Condi. Não houve comentários, mas um cismaren-
to e leve sacudir de cabeças. Depois de alguns instantes, o professor
Mick pediu a Condi que descesse até a cabine de comando e acionasse
os motores, para que o Sub l O andasse, e o rapaz desceu.

— Um cruzeiro nestas águas, ser-nos-á repousante e inesquecível.
Algo digno de que contemos a nossos netos, não acha, amigo Carn?

- Pois, quanto a mim, não estou necessitando repouso; sinto-me
descansado após aquele sono, ao qual nos induziste e que ainda não foi
suficientemente explicado. Aconselho-te a suspender o passeio e tratar-
mos de retornar ao mundo normal, aos meus 80 quilos, distribuídos em
um metro e setenta e nove centímetros de altura. Mick, basta de aventu-
ras microscópicas e sonolentas. Acorda-te, homem! Tenho família e clí-
nica para cuidar. Cancela o cruzeiro e inicia o retorno.

— Carn, peço-te que me ouças. Esta aventura que estamos vivendo
é única. Isso, por si, já é uma graça de Deus. Escuta, ainda não chega-
mos ao máximo. Se estamos pequeninos agora, poderemos chegar ao
ínfimo, com o próximo fluxo energético (os olhos do Dr. Carn se
arregalaram e toda sua fisionomia passou a demonstrar aflição). Não
é hora de pensar em retorno. Convido-te para irmos além. Temos
recursos para isso.

- Mick, isto que tanto te fascina, não é vida. Este submarino onde
estamos - eu a contragosto - cabe folgado no estômago da tua pulga e
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achas isso tudo muito empolgante... Ao que me parece, estamos viven-
do como bactérias, micróbios insignificantes e tu achas lindo... Que coisa!

— Carn Ivoro, nós todos estamos metidos nisso. Não se trata de uma
aventura qualquer. Quando retornarmos, pelo simples fato de retornarmos,
já seremos heróis, reverenciados em todo o mundo científico. Mesmo que
não façamos mais nada, esta aventura já é singular e única.

- Ora, Mick, já disse que isso não me interessa... ser herói no meio
desta sujeira (batia-se com as mãos para retirar os pedaços de pó caídos
em sua roupa), e se posso fazer uma sugestão, essa é de que voltemos
para o interior da coisa. Além de sujo, isto é muito úmido.

Nesse momento ouviram um ruído surdo: eram os motores en-
trando em funcionamento. Mick e Carn entraram pela portinhola do
convés, que fecharam incontinênti, e desceram rumo à cabine de co-
mando. O Subi O estremeceu como se atacado por um súbito calafrio.

- E isso? - quis saber o Dr. Carn.
- São os motores trabalhando. Já estamos nos deslocando.
- Tudo normal?
— Tudo normal. De agora em diante nossa viagem se tornará mais

aprazível. Navegaremos algumas centenas de milhas, micromilhas, é ver-
dade, dentro do copo de água.

— Suprema doidice! — Carn estava a ponto de explodir.
— E inconcebível, hein, Carn? Procura sentir a grandiosidade do

que estamos fazendo.
Mick tentava convencer o amigo, mostrando-lhe as maravilhas

daquele micromundo onde se encontravam, das enormes vantagens de
ser pequeno; enfim, andar e pensar como uma bactéria ou vírus, se é
que tais criaturas pensam. Dizia:

— Carn, procura sentir a grandiosidade de sermos ínfimos; é
indescritível esta condição. Somos não um, mas vários zeros à es-
querda; somos invisíveis a olho nu... empolga-te. Isto é uma grandio-
sidade inversa.

- Esdrúxula grandiosidade! - concluiu Carn.
— Olha, já estamos nos deslocando. Percebes?
— Para que tantos sorrisos? Não foi para isso que construíste a ge-

ringonça?
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- Sim, foi para isso...E a geringonça, como dizes, anda, navega.
Estou gratificado. Sou como um pai que vê o filho caminhar. Se pudes-
ses avaliar tudo o que estou sentindo...

O Subi O, aos poucos, foi ganhando aceleração. Os motores esta-
vam respondendo com perfeição. Na parede de quartzo dianteira, via-se
a água, como que se repartindo em duas, deixando o barco avançar. A
felicidade de Mick e Condi era total. Pareciam duas crianças felizes com
o brinquedo novo.

Sentaram, lado a lado, na cabine de controle, para observar o vidro
à sua frente, que mostrava a água, algo esverdeada ou amarelada. Nota-
ram diversos fragmentos de matéria desconhecida, flutuando ou imer-
sos. Carn, que estava em pé, às costas de ambos, observou:

— A tal água do copo está bem sujinha, como lhes disse antes.
Não obteve resposta.
Em um compartimento mais distante, que seria usado para recrea-

ção ou ginástica, estavam reunidos os dois rapazes e as duas moças. Con-
versavam, riam, contavam pequenas histórias e piadas. Mostravam a
despreocupação que, em geral, anima os jovens. Pelo fato de que Condi
estivesse na cabine, cuidando da navegação, havia uma visível calma no
interior do barco. Nada de provocações, ditos, reclamações. Tudo em
absoluta calma. Até Mick e Carn estavam experimentando uma tré-
gua em suas profundas considerações. Assim, já se passavam alguns
minutos sem que se manifestassem. Contudo, no íntimo, Carn dese-
java a imediata volta à normalidade, enquanto Mick pretendia con-
tinuar na tão ambicionada viagem ao núcleo da célula. E isso confli-
tava os interesses. Por fim, Carn voltou a exigir o retorno. Sua insis-
tência e argumentação tornaram-se indefensáveis. Mick, com muita
cautela e outro tanto de tato diplomático, apresentou a Carn uma
proposta.

- Amigo Carn, já que queres voltar e eu prosseguir, façamos um
acordo: proponho que naveguemos por mais vinte minutos, durante
os quais faremos o teste de alguns aparelhos. Tudo coisa rápida. Após
isso, uns vinte minutos, iniciaremos os preparativos para a expansão.
De acordo, Carn?

Dr. Carn olhou o relógio de pulso e exclamou:
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— Vinte minutos e nenhum segundinho a mais. Certo? Não permi-
tirei delongas, desculpas, ora veja, nada disso. E para teu controle, Mick,
já se passou quase um minuto... restam dezenove e pouco...

- Está bem, Carn, cada um cede um pouco. Isso, em outras opor-
tunidades, chama-se democracia e nos casamentos, chama-se bem-con-
viver. Testaremos os medidores de distância e tamanho, coisa simples.

Mick explicou que determinar tamanhos celulares, ou de núcleos,
cromossomos e suas distâncias, eram essenciais. Isso normalmente se faz
ao microscópio, mas aqui, já que se estará frente a frente, será muito
mais preciso, explicou. Iniciou a dar ordens a Condi sobre os testes da
aparelhagem de medidas, quando este falou, um pouco agitado:

— Professor Mick, professor Mick, veja... o que é isso?
O professor ergueu-se num ímpeto e foi até o painel de navegação.

Condi mostrou-lhe o vidro à sua frente.
— O que será isso? — exclamou Mick. — Tire a força, Condi, dimi-

nua a velocidade — e comprimiu o botão de emergência. Isso disparou
uma sirene no interior do Subi O, enquanto o professor gritava: —Todos
a seus postos!... Todos a seus postos!

Carn quis logo saber do que se tratava e, meio apalermado, olhava,
ora para Mick, ora para Condi.

— O que está acontecendo agora? — queria saber.
Mick colou-se ao periscópio e, no mesmo instante, exclamou:
- Meu Deus! O que é isso? Condi, rápido, reacelere, faça uma

volta de quarenta e cinco graus... rápido.
Ao tempo em que dava essas ordens, deixava Carn mais intrigado e

assustado.
- O que vem a ser isso? Que coisa mais estranha! Um espetáculo

incrível!
— Mick, não me martiriza, diz logo o que estás vendo — suplicava o

Dr. Carn.
— Carn, eu não sei o que é isso! Vê tu mesmo — e afastou-se do

aparelho para que o Dr. Carn observasse.
Carn deu uma olhada e imediatamente saiu de perto do aparelho,

como se estivesse transfigurado, ou tivesse sido atingido por um cho-
que. Mick tornou ao periscópio.
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- Isso, Condi! Faça uma volta, com cuidado. Desacelere um pouco
agora. Vamos ver se identifico essa coisa gigantesca.

Carn ficou se perguntando, como poderia ser gigantesco o que
quer que fosse, se eles estavam tão pequeninos nesse momento, mas
calou-se.

- Professor, chamou Condi, temos um aumento de cinco graus na
temperatura externa.

— Não se aproxime mais então. Lá perto a temperatura pode estar
muito mais alta. É perigoso!

Mick, já bem mais calmo, por estar acostumado a situações-sur-
presa, mirando pelo periscópio, conseguiu enquadrar a coisa e examiná-
la. O que lhes causara o enorme susto era algo elíptico, algumas vezes
maior que o SublOenvolvido, recoberto por uma couraça convexa, cor
amarelada e que dava a impressão de ser muito resistente. Sobre a base,
na parte em que estava em contato com a água, havia uma franja es-
branquiçada, formada por um material de aparência pegajosa, gosmen-
ta. Em segundos, Mick começou a rir gostosamente.

— Imaginem — dizia —, descobri o que é isso... Como a gente é
burro... e ria-se. Sabem o que é a tal coisa? Uma pequenina semente de
ai...pis...te! Os outros começaram a rir. Alpiste, ora, alpiste, nos causar
esse susto. Imagina se fosse um elefante - conjeturou o Dr. Carn.

Mick, sem tirar os olhos do aparelho, continuou descrevendo o
que via. Da conversa assustada de momentos atrás, passou a usar excla-
mações elogiosas sobre a inesgotável capacidade da natureza em criar
seus seres. A simples germinação da sementinha criava um incrível espe-
táculo, bonito e assustador.

— Condi, como essa semente veio parar aqui? — quis saber Mick.
— Não tenho a menor ideia.
— Mesmo assim, sem sabermos, valeu. Quantas novas experiên-

cias em tão pouco tempo. Bastou que trocássemos um plano de vida,
nosso tamanho, para que tanta coisa nova tenha nos sucedido. Sair
de um metro e setenta e vir para frações de milímetro, eis um mestre
insuperável.

— Apesar dessas maravilhas — disse Carn, supinamente aborreci-
do -, o tempo está passando, e restam menos de cinco minutos, dos
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vinte que acordamos. Afinal, esclarecemos o mistério: era uma se-
mente, bravos! Mas tratemos de voltar. Mais um episódio desses, e
perco a preciosa vida.

O professor Mick, que tomava fotos da germinação do alpiste, agora
que Condi havia contornado a semente, disse-lhe:

— Condi, prepare-se para a expansão, dentro dos próximos cinco
minutos. Essa é uma das exigências do meu amigo, Dr. Carn.

— E mais que exigência: é uma das cláusulas do nosso contrato oral,
meu caro Mick - e o Dr. Carn sorria-se refestelado.

Condi encarou o professor Mick, tendo no rosto um pouco de
tristeza e desânimo. Não conseguia entender, nem aceitar, esse retorno
intempestivo. O professor fez-lhe um leve sinal, sem que o Dr. Carn
percebesse, como se dissesse a seu pupilo: deixa estar, faz o que estou te
dizendo.

— Certo, professor — disse Condi, partindo para os preparos e ma-
nobras iniciais no rumo da expansão do SublO.

Agora era aguardar a próxima fase.
E aguardaram.
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CAPÍTULO v

Quando o mecanismo de expansão falhou pela terceira vez consecutiva,
o Dr. Carn Ivoro deu a exata impressão de que subiria pelas paredes,
tanta a sua indignação. Ora, um cirurgião-dentista, mesmo tendo
um aspecto bondoso, infunde respeito a todos, imagina agora se ele
estiver por explodir. Andava de um lado para o outro, dentro da
cabine de comando, batendo forte os calcanhares no chão. Seu olhar
parecia expelir fagulhas, daquelas grandes. Mordia os dentes - se é
que se pode afirmar isso -, visto que a musculatura do rosto, boche-
chas e têmporas, se contraía com enorme decisão. Vez por outra,
emitia monossílabos inintelegíveis mas afirmativos do seu grande des-
contentamento.

Ali para um lado, debruçados sobre esquemas de plantas elétricas e
projetos mecânicos, Mick e Condi tentavam descobrir as razões daque-
la, talvez, irremediável falha. Já haviam repassado todo o esquema elé-
trico mais de duas vezes, e a causa do problema se mantinha obscura. E
verdade que os dispositivos internos de expansão nunca haviam sido
testados. Nas diversas experiências de miniaturização e expansão que
antes tentaram — e, diga-se, com sucesso —, o comando das experimenta-
ções fora o externo, aquele que está na mesa, onde a faxineira os aciona-
ra. No entanto, de dentro para fora, o conjunto de comando estava
mudo, surdo e cego; não funcionava.

— ... Supinamente construído! Pois sim! Uma droga dessas...! — rugia
Carn.

Condi propôs desmontar novamente o painel de controle, para ver
se alguma ligação fora mal feita ou se algo havia sido esquecido; às vezes
isso acontece. Mick o desencorajou. Tudo já fora repassado.

— Acho que tenho uma ideia — exclamou Condi, esboçando um
sorriso cansado.

- Sim, qual?
- Vamos fazer um petardo com o magnésio de que dispomos a

bordo. Poremos nele uma espoleta de controle remoto e um emissor de
i.nais para localização. Lançaremos o petardo à água e nos distanciare-

VIACEM AO NÚCLEO DA CÉLULA 35



mós, até a distância exata, e, então, detonaremos. Antes disso tomare-
mos todas as medidas necessárias aqui dentro. O violento golpe de luz,
produzido na queima do magnésio, acionará os controles externos, de-
sencadeando a reação. Podemos até tentar ajudar com os controles da-
qui de dentro. Que lhe parece, professor?

Mick ficou palpando o queixo. Repassava o que lhe dissera o rapaz.
Como não lhe acudisse nenhum erro provável nem perigo e espe-
cialmente porque não tinham nenhuma alternativa, achou que po-
diam tentar.

— Certo, Condi. Vá adiante.
— Essa é uma ideia brilhante que me ocorreu — gabou-se o rapaz,

todo sorrisos.
- E é bom que o façam rapidamente - bradou o Dr. Carn -, o

tempo está passando. Na minha casa, a estas horas, já devem estar para
lá de preocupados.

— Acalme-se, Carn. Tudo faremos para andarmos o mais rápido
possível.

Condi saiu apressado. Carn e Mick voltaram a conversar. O den-
tista pediu ao amigo que lhe explicasse, com detalhes, o que mesmo
pretendiam fazer. Não vá, disse, o tal magnésio explodir o copo... e aí,
sim, nunca mais!

Mick explicou-lhe detalhadamente que o forte golpe de luz produ-
zido na queima do magnésio poderia acionar alguns sensores existentes
na carcaça do barco, dando partida à fase de expansão. Carn quis saber
o que fariam se essa "brilhante ideia" não funcionasse.

— Ora, Carn, não seja tão pessimista. Vai funcionar.
- Esperemos... Rezemos... Aguardemos... - resignou-se o Dr. Carn.
Enquanto o genial professor Mick retornou, ainda uma vez, aos

mapas e projetos, para revisá-los, o Dr. Carn seguiu passeando sua in-
dignação por entre as prodigiosas máquinas do SublO. Essa maquina-
ria, ainda que estivesse falhando, era, mesmo assim, fabulosa. Claro que
Carn não acreditava nessa afirmativa. Para ele, atualmente, tudo aquilo
não passava de um amontoado insano de latas, vidros, mostradores, com-
putadores e tudo o mais. Só acreditaria se a expansão se realizasse e eles
voltassem, sãos e salvos, à vida normal.
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Condi retornou nesse meio tempo. Vinha abatido e contrariado.
Lia-se em seu rosto.

- Professor, antes de mais nada, temos de consolar as duas chora-
mingas lá na sala de recreação. Ambas estão com os narizes como se
fossem batatas... deste tamanho — e mostrou com as mãos, entreabertas,
num exagero. Tentei transmitir-lhes conforto e segurança; pensa que
adiantou? Anne me correu a desaforos...

Mick foi até o intercomunicador e disse:
— Anne, Aninha, estás me ouvindo? Responda Anne...
Em seguida o intercomunicador respondeu com fungadas e soluços.
- O que é isso? - inquiriu o tio. Outras fungadas, foi a resposta.
— Onde ficou tua coragem? Você é a minha confiança. Acabe com

esse choro. Estamos numa dificuldade, não restam dúvidas, mas não é o
fim do mundo. Sairemos desta... — e seguiu falando, tentando transmi-
tir uma coragem que talvez ele mesmo não tivesse para si. Por fim, os
soluços amainaram, dando a certeza de que a crise passara. A intrépida
tripulante se refizera. Depois que o professor desligou o aparelho, vol-
tou-se para Condi:

- E o demais? Onde está o magnésio?
- Professor - baixando a voz -, o magnésio que temos é insuficien-

:£... não chega a cinquenta gramas...
Este "cinquenta gramas" saiu quase inaudível. Quis, com isso, pre-

íervar a paciência e a irritabilidade do Dr. Carn. Como se já estivesse
esperando esta nova calamidade, o Dr. Carn parou de andar, o que já era
~au sinal, e perguntou:

— E agora?
- E, estamos pensando — foi a resposta, desanimada e mentirosa,

ir Mick Krobyo.
- Professor, intercalou-se Condi, há mais uma particularidade que

irvemos levar em conta.
- Sim.
- Para as atuais dimensões do Subi O, a carga de magnésio é peque-

-: mas acho que temos uma saída. É o seguinte: Preparamos a carga, ou
: i. o petardo, lançamos à água e distanciamo-nos até o ponto exato.
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Antes de prosseguir, Condi olhou para o Dr. Carn, levando em seu
rosto um pouco de aflição. Como dizer o que viria agora? Mas tomou
coragem e foi adiante.

— Senhores — disse, achando mais interessante incluir os dois no
assunto —, em virtude de termos pouco magnésio para o que necessita-
mos, minha sugestão, dependendo da aprovação dos senhores, é que
acionemos o segundo estágio de miniaturização, com o que, diante do
nosso menor tamanho, a luminosidade conseguida será suficiente para
realizar a expansão...

Antes que Condi continuasse, Dr. Carn interveio:
- Rapaz, tu deves estar maluco... Já não valemos nada e ainda que-

res nos diminuir mais. Não sabes que quem muito se abaixa o... mostra
(Carn disse a palavrinha com duas letras). Era só o que nos faltava... — e
mais teria dito se não houvesse se intrometido o preclaro professor Mick.

- Olha, Carn, o jeito é esse. Não temos alternativa. Condi tem
toda razão. Não és tu que estás desesperado para retornar à vida normal?
Então, esta é a maneira, aliás a única e última maneira.

Enquanto pronunciava seu discurso, Mick dirigiu-se aos con-
troles e ouvia, mas não chegava a entender, o que dizia o furibundo
dentista. Foi Condi quem avisou o Dr. Carn que seu telefone celular
não funcionaria dali para o mundo maior. Já havia presenciado antes
as tentativas dos dois rapazes na sala de recreação. Por alguma razão
que ele não explicava, estavam mudos todos os celulares dentro do
SublO. Era como uma censura, a mesma que o governo tenta estabe-
lecer para emudecer os telefones dos presidiários. A única comuni-
cação de que dispunham era com a mesa, lá fora, no laboratório...
mas lá não estava ninguém!

— Condi — falou Mick—, vamos, posicione o SublO no local exato.
Veja aqui as coordenadas... Não estamos longe, vá com calma mas pre-
cisão. Enquanto isso, irei falar com a moçada. Desta vez vamos preveni-
los dos acontecimentos. Aguarde a minha volta.

A sala de recreação foi o local escolhido para a montagem do petar-
do de magnésio. O professor Mick fez questão que todos participassem,
entendendo que essa era a maneira de infundir ânimo. Ele mesmo diri-
gia a montagem. O petardo teria de flutuar, levando consigo, além do
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magnésio, um emissor de sinais que permitisse sua contínua localização.
Em poucos minutos, a rapaziada tomou conta do trabalho. Ajoelha-
ram-se em volta da montagem e iam seguindo as instruções seguras
do mestre Mick. Sem que ninguém se apercebesse, o Dr. Carn sur-
giu dentro da sala. Manteve-se, de pé, encostado a uma parede, mão
no queixo, olhando o trabalho. Tinha o rosto marcado pela contra-
riedade e alguma desilusão.

— Onde vamos parar? — perguntou-se Carn, à meia-voz, enquanto
sacudia lentamente a cabeça, de um lado para outro.

Todos voltaram os olhos para ele, espantados, como se vissem uma
assombração recém-surgida do nada.

- Alegre-se, Carn - exclamou Mick -, estamos preparando nossa
volta. Olha como essa moçada trabalha com fé. O petardo está quase
pronto. Agora é questão de minutos. Ao mesmo tempo em que ia sur-
gindo um pouco de entusiasmo, no rosto do dentista notava-se senti-
mento oposto no de Mick. Para um era o ambicionado retorno e, para o
outro, o passo atrás. Mick considerava, para si mesmo, que, se já esta-
vam tão perto da sua meta - o núcleo da célula -, por que voltar? Por
que teriam de ter a bordo o Dr. Carn e sua obstinada vontade de retor-
nar? O amigo bem que poderia ter um instinto mais científico e menos
pragmático do que demonstrara até então. Pragmático, um cacete, cor-
rigiu-se Mick, em pensamento; cagaço é como se chama. Mas teve controle
para não exprimir tais pensamentos. Contudo, a tristeza, em sua face, era
perceptível. Carn notou aquele sentimento e perguntou o que havia.

O professor Mick aproximou-se do amigo Carn, tomou-lhe o bra-
ço e o conduziu para mais longe. Falou quase em surdina, evitando que
os jovens o escutassem.

- Sabes, Carn, estamos tentando fazer-te a vontade. Tudo bem,
mas lá no fundo me entristeço, porque, como sabes, sou um cientista a
bordo de uma incomparável pesquisa ou experiência. Vou confessar-te
com sinceridade: por mim não retornaria agora, mas... — meneou a ca-
beça, olhando para os lados — também, por outro lado, estou ansioso
para ver se este novo passo dará mesmo certo. E se falharmos?

Carn o encarou sorridente e objetou:
— Amigo Mick, não sejas tão pessimista. Vai funcionar.
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— Como eu já te disse, Mick: Esperemos... Rezemos... Aguardemos.
O dentista apercebeu-se da profunda, mas contida, decepção do

amigo e encorajou-o:
- Que nada, homem! Tenhamos fé. Tudo dará certo, e em breve

estaremos em casa. Não é assim que se fala?
Mick aprovou com o mais triste sorriso já observado no hemisfério

sul. Dirigiu-se para onde estavam os jovens ultimando a confecção do
petardo.

— Veja, professor, estamos terminando a tarefa. Acho que ficou di-
reitinho.

— Sim, está ótimo. Para marinheiros, ou submarinistas, de primei-
ra viagem, vocês estão se saindo acima da média. Parabéns!

— Por que o Condi não está conosco, ajudando? — Quis saber Jose-
fina.

— Aquele, atalhou Anne Bella, podendo escapar do trabalho, é o
primeiro, e não está aqui porque... - e ouviu-se a voz de Condi entran-
do na sala:

- Porque estava trabalhando no comando. Posicionei o Sub l O onde
é conveniente. Assim, vamos levar as meninas choronas para casa.

— Podem ser choronas, como qualquer mulher, mas sabem se con-
ter quando necessário - atalhou Mauro.

O professor Mick sentiu que a conversa estava se encaminhando
para um ponto perigoso e disse:

— Calma, meus jovens. Não é hora de apelarmos para a retórica. Te-
mos muito o que fazer. Condi, necessitamos testar o emissor de sinais.

- Sim, professor. Como faremos isso?
- É o seguinte, Condi. Leva o petardo ao convés e o mantém no

chão, digo, na estrutura. Vou à cabine de comando e, dali, com os
receptores ligados, faremos o teste. Se estiver funcionando, captarei
os sinais.

— Certo. Vamos lá. Os dois meninos aí, querem me ajudar?
Mauro e Arthur esboçaram um sorrisinho maroto e Mauro acres-

centou:
— Se a Aninha não se importar, a gente aproveita e empurra o Con-

di para dentro da água...
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Esse gracejo trouxe o apaziguamento geral, e colocou sorrisos em
todos os rostos. Os rapazes ergueram o petardo, cheios de cuidados, e se
foram, rumo à escada que conduzia ao convés. Dr. Carn exclamou: en-
quanto vocês carregam a maravilha, vou acompanhar meu amigo Mick
até a cabine. Não quero perder nenhuma parte das cerimónias. Vou
dar um pouco de fortaleza ao Mick, porque se encontra um tanto
deprimido. As duas moças, munidas de vassoura e pá para ajuntar
lixo, limparam a sala de recreação, retirando alguns restos da confec-
ção do petardo.

Na cabine, o Dr. Carn Ivoro fazia questão de assistir, e fiscali-
zar, a todos os passos da nova tentativa. Não queria ser enganado
pelas palavrinhas trocadas entre Condi Scípulo e seu mestre. Ali, o
professor Mick acomodou-se à mesa de comando, ligou a aparelha-
gem e observou que o dentista estava às suas costas, muito atento.
Voltou-se para ele e disse:

- Sabes, Carn, às vezes me penalizo da tua inocência... das tuas
continuadas desconfianças. Isso não tem a menor justificativa. Ainda
que me seja penoso regressar da metade do caminho, tudo farei para
regressarmos. Claro que estou contrariado, mas afinal te prometi regres-
sar, e é o que faremos.

- Pois quanto a mini - disse Carn -, respeito tuas ideias sobre
quem quer que seja, até sobre mim mesmo. Tens todo o direito. Porém,
quero registrar que, desde o começo desta loucura toda, não mudei um
só centímetro das minhas convicções. Repito: quero voltar à realidade o
quanto antes possível.

Passaram-se alguns segundos até Mick responder.
— Voltar à realidade...! Estás convicto de que a realidade que nos

espera é a mesma que deixamos ao partir? Composta por miséria para
todos os lados, assaltos à mão armada, violência, crimes sem conta, aci-
dentes estúpidos, catástrofes, mortes...! Sinceramente, não te entendo.
Por que vês os acontecimentos com os olhos do corpo e não com os da
mente? Temos de ter a ambição científica, o espírito de aventura que
mimou nossos antepassados. Imagina o que aconteceria se Colombo,
.labral, Magalhães, Armstrong, Pasteur e tantos outros tivessem desisti-
do na metade de suas viagens?
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— Lindos os teus argumentos, meu amigo Mick, lindíssimos. Mas
olha por outro ângulo, o da responsabilidade. Desde o início tento te
dizer que tenho compromissos com minha família, meus clientes, meus
credores... Ainda que não entendas, é nesse mundo de mesquinharias e
perigos que vivo, é lá que tenho minhas vivências entre baixezas e cri-
mes... o que vou fazer? Que dirão meus pacientes quando eu voltar — se
voltar —, o que direi à minha esposa? O que direi aos familiares dos três
alunos que estão aqui conosco?

- A tua esposa, dirás que estás orgulhoso da viagem que realizaste;
aos teus clientes, que fizeste uma viagem inacreditável e aprendeste muito;
ao mundo, dirás, de boca cheia, que és um dos maiores heróis da huma-
nidade... e todos acreditarão em ti.

— E o preço disso tudo, Mick, o preço?
- Carn, tudo tem seu preço, variável com o tipo de mercadoria,

com a época, com a quantidade. Daqui, desta viagem louca, como achas,
levarás uma quota de imortalidade para ti e teus descendentes e para o
nosso povo, unida à crença de que algo ainda se pode fazer para melho-
rar a vida da humanidade. Pensa bem, no dia em que estas viagens fo-
rem comuns? Nossos médicos e técnicos embarcarão em submarinos
iguais a este e entrarão dentro de um tumor maligno, para combatê-lo
cara a cara, irão olhar os ossos fraturados no local exato, os AVCs, tudo,
dentro do corpo. Poderemos reorganizar as células conforme nossa von-
tade ou a necessidade. Imagina colocar, aos poucos, a sociedade dentro
destas máquinas, em ponto maior, como se fossem grandes hotéis, redu-
zindo seu tamanho, Carn, nunca mais faltaria alimento aos homens!

— Sonhos, Mick, nada mais que sonhos. Vamos ao petardo. Os
rapazes devem estar esperando.

A seguir, começaram a testar o sinalizador do petardo. No mostra-
dor do console, à frente do professor Mick, alguns ponteiros começa-
ram a se movimentar. Em segundos, o professor teve a certeza de que
tudo estava correto. Pelo interfone, ordenou a Condi que colocasse o
petardo na água, que tivesse cuidado e que regressassem, os três, para o
interior do SublO.

Como o segundo fluxo, de energia miniaturizadora, seria dispara-
do sob controle, todas as medidas de precaução foram tomadas. Não
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ocorreria agora a balbúrdia do primeiro, quando foram colhidos de sur-
presa. Assim, as duas moças ficariam deitadas no quarto de Anne; os
rapazes, Mauro e Artur, ficariam no quarto de Condi, ainda que esse
não ficasse lá. Como era o piloto-navegador, seu posto seria na cabine
de comando. Dali, desfecharia o segundo fluxo e aguentaria as conse-
quências, acomodado na poltrona especial para tais emergências. Carn
e Mick foram para uma sala de estar, onde havia vidro na parede, para
visualização externa, e um conjunto de poltronas, bastante confortável
para uma soneca rápida. Mick ainda sugeriu a Carn que fosse para a sua
cabine, onde poderia ficar deitado. Carn não aceitou, e o certo é que,
em hipótese alguma, queria se afastar do amigo. - Meu maior conforto
é estar a teu lado - disse o dentista.

Condi, pelos falantes, informou que já verificara toda a aparelha-
gem utilizada na miniaturização. Estava tudo bem. Se todos estivessem
prontos, ele iniciaria a operação. Então começou a chamada:

— Anne e Josefina, prontas?
Veio a resposta imediata:
- Ora, quanta gentileza! Anda com isso, seu molenga!
— Eu já sabia, grunhiu o operador, e continuou: Mauro e Artur,

prontos?
— Prontos.
- Professor Mick e Dr. Carn, prontos?
- Prontos e cheios de pressa - disse o dentista.
— Então é quando eu contar até três. Atenção, lá vai... um...

dois... três...
Ouviu-se apito igual ao do primeiro fluxo. Todos levaram instinti-

vamente as mãos aos ouvidos... Instantes depois, os viajantes começa-
ram a se acordar, como da primeira vez. Carn sorriu, olhou para os
lados, para certificar-se, e disse em voz alta: — Foi um sucesso! Até que
enfim isso funciona.

O professor Mick voltou à consciência e imediatamente perguntou
pelos outros, se estavam bem. As respostas chegaram pelos intercomunica-

s: todos bem. Carn tinha razão: a experiência fora um sucesso.
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CAPÍTULO vi

Ao acordar-se na poltrona da cabine de comando, Condi, para certifi-
car-se, olhou logo para o mostrador do aparelho que indicava o tama-
nho atual do SublOenvolvido. Aquele mostrador era mais uma das in-
venções da genial concepção do professor Mick. Ali estava expresso, em
números perfeitamente legíveis, a momentânea estatura do barco: ina-
creditáveis 568 milimícrons! Ou seja, em termos reais, o submarino
transformara-se num pontinho absolutamente imperceptível ao me-
lhor par de olhos humanos. Era quase um nada, apenas um micro-
ponto de matéria. Nada além. Por outro lado, se antes do segundo
fluxo de miniaturização, estavam em um mundo calmo, silencioso,
agora tais condições sumiram de todo. O barulho, desconhecido
daqueles nautas, do lado de fora do casco, agora era quase ensurde-
cedor, quase aterrador. O SublOenvolvido sacudia-se para todos os
lados, como se fosse um avião em zona de grande turbulência. Os
marcadores de oscilação e estabilidade pareciam bêbados, ora cam-
baleantes, ora trémulos. Que mundo horrível este onde nos mete-
mos! Condi não entendia como fora possível mudarem tanto as con-
dições do copo de água, onde estavam. Professor Mick, também já
acordado, atento às mesmas condições, se perguntava por que tantos
fenómenos estranhos podiam se apresentar quando apenas o tamanho
havia mudado?

No quarto das duas meninas, as sacudidelas insistentes do barco
fizeram com que ambas se assustassem. A primeira reação, talvez a mais
instintiva das mulheres, foi começar a chorar. Sentiam-se pequeninas e
abandonadas. Já a segunda reação, comum no género humano, foi en-
trar em pânico. As lamúrias e os gritos e gemidos avisaram ao professor
Mick que elas necessitavam de apoio... o célebre "ombro amigo", e lá foi
ele, meio estonteado, pelos corredores.

— Minhas princesas, o que é isso? — perguntou ele, demonstrando
uma falsa tranquilidade.

As duas correram para ele e o abraçaram, sem articular palavra,
mas em choro convulsivo.
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— Calma, meninas, não é nada grave... apenas mudamos de volu-
me... é isso! — consolava tio Mickpara Anne Bella e amigo parajosefine.
— Em seguida tudo se ajeitará — concluiu.

— Isso é insuportável, tio. Acho que nunca mais voltaremos...
- Calma, calma, filha... voltaremos, sim. Logo, logo, Condi acio-

nará o petardo, e então voltaremos ao que fomos antes.
Enquanto Mick procurava tranquilizar as meninas, com suas pala-

vras e mansidão, o Dr. Carn, antes sorridente e agora preocupado com
as novas condições, começou a se deslocar, aos trambolhões e esbarros,
no rumo da cabine do comando. Ao chegar lá, não se fez de rogado nem
poupou palavras, e foi logo dizendo o que veio fazer.

- Moço, começou, dirigindo-se a Condi, ande logo com a tal ex-
plosão — e acrescentou:

- O que houve? Por que joga tanto? Será que perdemos o controle
desta jangada?

— Calma, Dr. Carn. Estou aguardando o professor para discutir-
mos como agir daqui por diante.

- Mas como? Você é o piloto e não sabe como agir, homem? Na
situação em que estamos, você pode - e deve - tomar atitude. O seu
professor é muito desastrado. Ele estando aqui... só o pior acontece.
Vamos, faça alguma coisa... estamos jogando muito — e agarrou-se ao
espaldar de uma poltrona.

- Ainda não sei a causa. Há uma agitação aí fora - disse Condi
Scípulo.

— Olha, moço, pelos vidros dianteiros, a água está furiosa. Será
que os vidros aguentam mesmo essa agitação?

- Sim, aguentam. Dr. Carn faça-me um favor: vá atrás do pro-
fessor e traga-o aqui.

- E o intercomunicador, não funciona mais? - perguntou o dentista.
— Claro que funciona, mas não devemos assustar a mocada. Ande,

faça-me o obséquio.
O outro saiu apoiando-se nas paredes. A situação piorara um pou-

co desde que acordaram. Condi tomou a iniciativa de usar os motores
de locomoção para tentar equilibrar o barco. Parecia haver uma tempes-
tade lá fora. A água, tomada por irreconhecíveis pedaços de matéria
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orgânica, se chocava com inusitada violência contra o casco do SublO.
Para sorte dos viajantes, o submarino, devido às miniaturizações, au-
mentara a densidade do casco e ele estava aguentando bem.

Passados mais alguns instantes de angústia e apreensão, chegou
à cabine o professor Mick. Olhando preocupado para Condi, per-
guntou-lhe:

- O que está acontecendo, Condi? Não consegues equilibrá-lo?
— Estou tentando, professor, mas o problema é aí fora — e apontou

o vidro da sala de observação. — Sei lá, mas temos um maremoto do
outro lado — concluiu.

- Procure observar pelo periscópio, professor; talvez descubra al-
guma coisa.

Mick, conseguindo manter-se em pé, chegou, por fim, até o peris-
cópio.

- Que fim levou o Dr. Carn? - quis saber o jovem.
- Deixei-o com as meninas, a ver se lhes dá confiança.
— Logo ele? — intercalou Condi.
Mick, olhando pelo aparelho, exclamou:
— Condi, é incrível... descobri... inacreditável. Manobre para esti-

bordo, mais um pouquinho. Isso! Agora, procura distanciar-nos. Sabes?
Há dois monstros lutando aí do outro lado. Pela quantidade de cílios,
devem ser dois Paramecius caudatum. São protozoários microscópicos
que nos parecem, agora, gigantescos monstros. Que coisa espantosa,
Condi! Que beleza o que estou vendo...!

- Professor, estamos a toda máquina e não conseguimos distan-
ciar-nos.

— Tente submergir, vamos para baixo, para o fundo.
Condi manejou os instrumentos, e o SublOenvolvido foi lenta-

mente afundando. Quando conseguiu sair do local, já no seio da
água, a calmaria retornou. O professor abandonou o periscópio e
veio para onde estava o rapaz. Passou a tecer conjeturas sobre o que
vira. Seres normalmente mínimos, como os paramécios, lutando, ou
coisa parecida, mas soberanos no seu meio. A natureza os havia do-
tado de toda sorte de recursos para viverem, se deslocarem, procria-
rem, tal como nós.
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Ia o professor Mick nessas divagações, tão úteis, quando apareceu
o Dr. Carn.

- Então, até que, por fim, conseguiram manobrar direito este "su-
pinamente construído"?

— Sim, Carn, até que acertamos tudo. Está estabilizado.
— E a explosão, do encantado magnésio, já se sentiram anima-

dos a tentar? Lembram que existiu a história de um petardo que
ficou para trás?

O professor Mick disse que não se esqueceram de nada. O pe-
tardo estava por aí, prontinho para explodir, e seguiu conversando
com Condi.

- Sabes, Condi, creio que os paramécios lutavam por nós. Admito
que nos disputavam. Um chegou primeiro e ia nos abocanhar quando o
segundo apareceu, também faminto. Imagina que glória esta nossa, nos
tornarmos o alvo de uma disputa de vida ou morte entre duas bactérias.

— E razoável — concluiu o rapaz e acrescentou, ao ler os instrumen-
tos: - Professor, estamos a 10 micras de profundidade; nivelo ou conti-
nuamos descendo?

- Como está a pressão externa?
— Normal.
— Desça mais 20 micras...
- O quê? - saltou o Dr. Carn, enquanto olhava para um e outro. -

O que estão querendo fazer?
— Carn, tivemos de submergir temporariamente e, além disso...
— Mas, Mick, e o petardo? Não se fala mais? Vamos lá, gente!

Temos um petardo para explodir...
- Carn, tu não estás entendendo nada... aquela agitação toda, que

tivemos, aí fora, foi a... — e Mick, pacientemente, explicou ao amigo
>obre a possível luta antes referida. — Carn — continuou Mick — para
rvitar de sermos abocanhados por um dos paramécios, o vencedor da
i.íputa, tivemos de submergir. Essa era nossa única rota de fuga. Den-
::o da "barriguinha" do protozoário - enfatizou sorrindo - não adianta-
M explodirmos o petardo... estaríamos protegidos pelo corpo do ani-
~.L. Entendes agora? Mais uns minutos, e a gente estará fora do campo de
-Ti: então tornaremos à superfície e detonaremos o magnésio. E isso!
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- Quer dizer que estamos sob as águas? Neste momento? - per-
guntou Carn, lívido e quase num sopro.

— Claro, Carn Ivoro, estamos em um submarino, lembras?
— Meu Deus!... Mick, que horror! — e apertava instintivamente as

abas do casaco, tentando proteger-se. - Quando é que vamos sentar a
cabeça, pessoal? E aquecer o banco em algum lugar? Desde o momento
que entramos nesta geringonça, temos tido crise sobre crise... nada se
resolve. Estamos sempre remediando uma situação para evitar outra.
Isso, lá, é jeito de se viajar? Parecemos uma mala de louco. Mick, faz
alguma coisa positiva; tu és o chefe, algo que não dependa de outra e
que não crie novas crises — e foi sentar-se longe dos outros dois. Sua
fisionomia estampava o mais absoluto descontentamento, aliado a uma
desilusão total. Meu Deus, resmungava, onde é que eu estava com a
cabeça? Será que um dia sairemos desta maldita aventura? Um homem
como eu não merece isso.

Quando Dr. Carn se aquietou, emburrado, no seu canto, o profes-
sor Mick falou-lhe brandamente. Explicou-lhe que as mudanças de pla-
nos não corriam por sua vontade... eram, antes, decisões da fatalidade.
Por ele, nada disso teria acontecido. Sua íntima intenção era de seguir
sempre em frente e, mesmo parecendo que estavam indo para trás, na
verdade estavam indo para a frente. O problema surgiu por causa da
infausta ideia de voltar, antes do tempo, apenas para agradá-lo. Afirmou
que só fugiu dos paramécios para cortar caminho e poderem retornar.
No seu plano, caso estivesse em execução, faria exatamente o contrário,
aguardando o término da luta para ser abocanhado pelo vencedor. Com
isso estaria na direção de sua meta: o núcleo celular. Quando ordenou
submergir e fugir, contrariou-se para atender a insistência do amigo.
Desse modo, não via motivos reais para a tão grande decepção que apre-
sentava o seu rosto. Tivesse um pouquinho mais de calma, que, em se-
guida o petardo seria detonado.

Ouvindo tais palavras, Carn suspirou fundo, ergueu-se e veio para
perto de Mick.

- Desculpa-me, Mick, estou exausto. E isso!
- Ora, nada disso, se aceitares uma sugestão: vai falar com as mo-

ças e pede-lhes que ajeitem uma ceia para nós. Acho que todos necessi-
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tamos de uma boa refeição, um vinhozinho, sobremesa, essas coisas que
confortam. Isso nos causará descanso e alegria.

E ele foi.
Quando Dr. Carn chegou à sala de recreação, teve uma boa acolhi-

da. Os sorrisos vieram de todos os rostos. E que se ouvia uma música
gauchesca, enquanto Artur e Josefina, no meio da sala, dançavam. Dan-
ça bonita e especial dos rincões interioranos do Rio Grande do Sul. Dr.
Carn encostou-se no batente da porta de entrada e ficou a admirar o
casalzinho, em seus harmoniosos passos. Quando a música acabou, o
dentista bateu palmas e veio abraçar seus alunos.

- Eu não sabia que dançavam tão bem a nossa música tradicional!
- disse enquanto os abraçava.

— E que as meninas ficaram meio assustadas com os últimos acon-
tecimentos a bordo, então, para alegrar, estamos fazendo uma hora de
arte — explicou o bailarino Artur.

- Acho que não foram só as meninas - disse Anne Bella -; tinha
mais gente aqui bastante preocupada — completou.

Os sorrisos corroboraram a sua afirmativa.
— Pois eu trago um "a pedido" do patrão, o comandante Mick —

retomou Carn.
- Diga o que é, Dr. Carn.
-Anne, é o seguinte. Parece que agora (e olhou para cima, como se

visse o céu) teremos um período de calmaria. Tomara! E seu tio, o elogiá-
vel sábio, Mick Krobyo, sugere que as moças arrumem alguns alimentos
para uma ceia. Até falou num vinhozinho, uma sobremesa, essas coisas
que, no geral, adoçam um pouco a vida da gente.

Anne ficou alegre com a lembrança do tio e disse:
— Isso mesmo, Dr. Carn, vamos fazer uma rica merenda. Mas an-

tes... — Nesse momento estava entrando na sala o professor Mick, que
talvez tenha vindo atraído pela música ou para não deixar o dentista a
sós, não fosse ele criar das suas.

- O que você dizia, Anne? - quis saber o professor Mick.
— E o seguinte, tio: vamos preparar uma boa merenda em seguida

- e pegou o braço de Josefina —, mas antes eu gostaria que todos ouvis-
sem um poema de autoria do Artur. Fala, Artur. Tudo contigo.
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O moço ficou meio encabulado. Sabia que não era um grande po-
eta e declamar ante os dois senhores deixou-o meio desacorçoado.

— Vamos lá, Artur, começa logo, senão vais atrasar o jantar —
animou Anne.

- Vocês, hein? - começou o rapaz. - Me pagam depois. - E diri-
gindo-se aos dois senhores, explicou:

— São uns versinhos que eu fiz na brincadeira. Acho que nem va-
lem a pena...

— Comece logo. Anne tem razão: atrasar o jantar é uma lástima e,
além disso, termos um poeta conosco é ótimo. Os poetas vêem as coisas
com outros olhos, são muito argutos e sua sensibilidade encanta-nos.
Comece, estamos aflitos — disse Mick, tentando encorajá-lo a declamar.

Meio a contragosto, o rapaz foi ao meio da sala e iniciou:

MAGISTER

A ti
Que se entrega o bulbo, antes da flor,
E te cumpre ajardinar;
a ti
que se entrega a semente, antes do trigo,
e te cumpre panificar;
a ti
que se entrega o anseio da vida,
e te cumpre vertê-lo em esperança;
a ti
que, sem as melhores condições,
tens as maiores exigências;
a ti
que modificas as expectativas,
tornando-as realizáveis;
a ti
que, recém-acabada a obra,
vês sumir-se de tua presença;
a ti
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que no recomeçar constante,
justificas a interminável tarefa;
a ti
que se gratifica com pouco salário,
e te cumpre realizar tanto;
enfim, a ti, professor(a)
que utilizas a argamassa do amor,
o concreto da sabedoria,
a ciência de uma vida melhor,
a certeza da luz do futuro,
todo meu respeito,
toda minha reverência,
todo meu agradecimento,
pois, no abraço da interdependência,
unimo-nos para o melhor e para sempre.

Quando Artur terminou de declamar seu poema, e o fez im-
pregnado de entusiasmo, ouviu a salva de palmas de sua recém-for-
mada plateia. O professor Mick o elogiou com um vibrante "BRA-
VO". As duas moças se retiraram para preparar a anunciada ceia. O
Dr. Carn, com sorriso matreiro, primeiro saudou Artur e, a seguir,
acrescentou:

— Bonita maneira de ficar bem comigo e com o Mick! Parabéns,
Artur! E assim mesmo que se cativam velhos mestres. Gostei muito do
:eu poema. Um elogio, sabes como é, adoça a alma de qualquer um.

- O senhor gostou?
— Sim, claro. Eu não sabia que eras poeta.
— Dr. Carn, fiz esse poeminha na esperança de dar uma força para

os professores. Os senhores são muito maltratados nesta terra. Acredito
riamente no que escrevi, por isso me parece que esse "Magister" que
aeclamei é, antes, um desabafo do meu coração do que um poema.

O professor Mick apenas escutava o diálogo do jovem com o
dentista. Trazia no rosto um sorriso alegre, próprio de quem con-
:empla, ou escuta, algo agradável, uma dessas pequenas preciosida-
des que embalam a alma
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— Professor Carn — retomou Artur —, começa que meu poema é quase
uma brincadeira e não pretendo publicá-lo nunca. Olhe, a inspiração me
veio do seguinte modo: quando eu e a Josi (referia-se a sua prima Josefina)
estávamos aprendendo dança gaúcha no CTG, conheci lá um rapaz que
também dançava — e, por sinal, muito bem — que me disse ser professor de
escola pública. No intervalo das danças, ficamos conversando, e o que ele
me contou é de pasmar. Disse-me que alguns alunos estão entrando em aula
portando armas. Na sacola escolar de um deles havia um revólver carregado.
Outro carregava uma faca, e assim por diante.

— A que se pode atribuir esse procedimento, Dr. Carn? — quis saber
o professor Mick.

- As causas são muitas, amigo Mick. Começam no lar, onde falta
assistência dos pais. Em geral os pais trabalham fora o dia inteiro e dia-
riamente. Quem fica em casa educando os fedelhos?

Ninguém respondeu e o Dr. Carn continuou:
— Outro fator que desagrega e corrompe é o tóxico, hoje incontro-

lável e universalizado. Os adolescentes caem nessa triste armadilha por
imitação, inexperiência e para não parecerem babacas. Querem se igua-
lar aos mais velhos. E um rito de passagem, natural, mas altamente pre-
judicial quando desassistidos.

— Aquele professor de quem falei contou-me ainda — intercalou-se
Artur - que uma colega dele foi esmurrada por um aluno, outra teve um
dedo fraturado ao tentar apartar dois que brigavam. E incrível! E ele disse
que chamar os pais para fazer queixa ou pedir ajuda e adverti-los é um
perigo. Eles se incomodam e dizem que a obrigação é dos professores, por-
que o filho está na escola e esta é que deve tomar as providências necessárias.

- E assim mesmo, Artur. Professor, hoje, não manda nada, se é que
um dia mandou...

— Ah, Dr. Carn — saltou o professor Mick —, mandavam sim. — No
meu tempo, existia um objeto de madeira, tamanho de um chinelo e até
meio parecido na forma, cuja função era descer em alta velocidade con-
tra a mão espalmada do aluno faltoso, ou preguiçoso, ou respondão. Ao
que me lembro, o medo de experimentar os efeitos desse objeto, chama-
do palmatória, era suficiente para manter-nos na linha. Quem sabe,
iniciamos uma campanha solicitando a volta da palmatória? Que acham?
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— Queres morrer estraçalhado, Mick? Fazes que não conheces os
Clubes de Pais e Mestres, a Anistia Internacional e outras pias fundações
ou organizações pelos direitos do cidadão e especialmente da criança?

Passados dez ou quinze minutos, enquanto essas considerações eram
ditas e especuladas, surgiram as duas senhoritas à porta de entrada e
convidaram:

- Os rapazes gostariam de nos acompanhar até a sala de refeições? O
jantar está servido.

Ouviram-se exclamações de alegria, a quatro vozes.
— Que rápido! Como conseguiram? — perguntou o Dr. Carn Ivoro.
- E que somos peritas nesse mister. Preparar comida gostosa é co-

nosco mesmo - avisou Anne Bella. - Venham - completou.
Antes que tivessem saído, Condi Scípulo surgiu, por detrás das

moças, e foi logo dizendo:
- Peritas em preparar comida gostosa, hein, dona Anne? Pelo que

reparei, ao passar pela cozinha, abrir latinhas e vidros de conservas é o
que se chama ser perita em cozinhar?

Todos foram unânimes em reprovar as palavras de Condi, enquan-
to iam se deslocando para o refeitório.

- Esse marmanjo ainda nem provou o que fizemos e já está criti-
cando... — respondeu Anne, num átimo.

Todavia, o cheiro bom de comida os encontrou no corredor. —
Que maravilha! O cheiro está convidativo. O Condi não tem nenhuma
razão; é implicância mesmo - é o que se ouvia por entre risadas.

No refeitório, a mesa central estava arranjada com esmero e, inclu-
sive, havia um candelabro, com duas velas de cera, acesas.

— Ooôopa! Olhem só! Quanto requinte! As meninas capricharam!
Parabéns! - foram as expressões de agrado, às quais todos colaboraram.

O professor Mick, meio relutante, ocupou a cabeceira da mesa.
Os demais acomodaram-se nos outros lugares. Anne serviu o prato
do tio Mick e depois o do Dr. Carn. Josi serviu os rapazes e fez muita
questão de montar o prato do "encantador" (no seu entender) Con-
di Scípulo. O leitor sabe como são essas preferências, as causas pro-
fundas, muitas vezes inconscientes, que levam raparigas e rapazes ao
entendimento ou ao desastre.
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Num ambiente de alegria e brincadeiras, o jantar transcorreu como
um bálsamo para todos. Afinal, os últimos acontecimentos foram preo-
cupantes e até meio aterradores. Agora, no entanto, reinavam momen-
tos de paz e descontração.

Condi tivera o cuidado de estabilizar o Subi O e mante-lo submer-
so. Essa manobra, que pode parecer impossível, devia-se ao superior
intelecto do professor Mick. Ele criara todos os magníficos instrumen-
tos de automação de que dispunham, e isso explicava a calmaria de agora.

Meia hora mais tarde, acabado o alegre jantar, Anne, mais para provo-
car do que para pedir ajuda, disse, ostentando um falso desinteresse:

- O nosso atlético e bem apessoado vice-comandante bem que
poderia retirar a mesa e colocar pratos e talheres na máquina de lavar.

— Essas simplíssimas tarefas estão mais de acordo com um ser que
tenha pouco ou nenhum cérebro - redarguiu Condi, como se falasse
para si mesmo.

— Posso ter pouco cérebro — atalhou Anne, já meio encolerizada —,
mas meus poucos neurônios me permitem distinguir pessoas e arreme-
do de pessoas...

As provocações tendiam a aumentar, e o professor Mick, ciente
dessa possibilidade, resolveu apaziguá-los, pedindo-lhes calma, tolerân-
cia, transigência e compreensão, e, para arrematar, como era de seu cos-
tume, sacou um charuto do bolso e o acendeu parcimoniosamente.

Por um desses mistérios da vida, o gesto de acender o charuto agiu
como a espoleta que detonou o reinicio das preocupações, além da troca
de gentilezas entre Anne e Condi. Tanto é assim que o Dr. Carn tomou
a palavra.

— Meus amigos, Mick e Condi, vocês ainda se lembram de um tal
petardo que seria explodido e que, segundo se esperava, iria nos levar de
volta ao mundo dos seres normais? Hum? Vamos tratar desse assunto?
Vamos?

— Iremos a ele, imediatamente — disse Mick.
— Bendita decisão! Santas palavras! Até que, enfim, nos entende-

mos - e Carn levantou-se, cheio de entusiasmo.
Condi convidou os dois rapazes para irem com ele até a cabine de

comando. — Aí, na beira da saia das mãezinhas, não arrumarão nada —
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provocou Condi. Josi sentiu-se homenageada naquele "mãezinhas". Será
que o rapagão começava a notar sua presença?

- Rapazes - disse Anne -, acompanhem o grande embusteiro, digo o
grande mestre de navegação. Terão muito a aprender com ele, especialmen-
te algumas grosserias. Tiau, tiau — enquanto os três rapazes saíam.

Dr. Carn ficou para trás e fez questão de falar com Anne. Sem
rodeio algum, perguntou-lhe:

- Vocês se querem muito bem, não é Anne?
- Quem?
— Você e o Condi...
— Hum... na verdade detesto aquele quadrumata. Por que o senhor

acha isso?
- É que vocês se tratam como marido e mulher. A maneira atenciosa

como conversam, seus olhares, tudo me leva a crer que se amam.
Anne arrumou um lindo trejeito no rosto bonito, sacudiu os lon-

gos cabelos para cima dos ombros e disse:
— Nunca me preocupou um pesadelo desses — contudo seu sorriso

nesse momento não corroborava o que disse.
Josefina escutou esse diálogo palavra por palavra. De certa manei-

ra, para ela, inexplicável; assuntos que incluíssem o Condi, eram como
se fossem com ela. Porém, não se manifestou.

O professor Mick, que apenas ouvira esse último diálogo, entre
Carn e Anne, observou mudanças fisionómicas muito sutis no rosto da
sobrinha e manteve-se com um sorriso altamente filosófico. Essa verda-
dezinha banal, o namoro entre dois jovens, há muito se lhe confirmara.
A maneira como se tratavam, na verdade, não os separava, antes os unia,
no seu preclaro entender. Assim, toda vez que a bela sobrinha negava
manter afeição por Condi, mais se afirmava, na cabeça do estupendo
professor Mick, o amor entre ambos. Essa forma tortuosa de se amarem
não passava, para sua percuciente sabedoria, como outra forma de ma-
nifestação de amor, das tantas que existem. O parzinho mantinha uma
predileção especial para as implicâncias um com o outro. Ao Dr. Carn
também não passou despercebido esse estranho sistema de se amarem.
Por outro lado, faziam tudo para estarem próximos, ainda que, como
dois exércitos, prontos para o enfrentamento. O silêncio e a distância
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entre eles era uma forma de castigo que lhes causava mal-estar. Juntos,
como se sabe, as rajadas vinham de lado a lado.

Anne Bella ficara órfã aos cinco anos de idade. Na época, o único
parente apetrechado para tomar conta da criança e criá-la era o profes-
sor Mick. Uma boa renda, casa grande e confortável, um amor invejável
pela sobrinha, perspicácia, educação, fizeram dele o mais indicado para
as indispensáveis tarefas de criação. Logo contratou uma babá que acom-
panhasse a menina diariamente, tal como uma mãe zelosa. Colocá-la no
colo, contar-lhe lindas e compridas histórias, muitas delas imaginadas
na hora, carregá-la de presentes, exibir-se com a sobrinha quando apare-
ciam visitas, eram as grandiosas tarefas do tio/pai em que se transformara.
Mick adorava a menina e esta derretia-se em sorrisos e agrados para o tio.

Nesse instante, pelos intercomunicadores, chegou a voz de Condi:
— Alo, professor Mick, estou com tudo pronto. Posso dar partida

aos motores?
O professor ergueu-se e deslocou-se, fumegando com o seu charu-

to, até o comunicador.
— Sim, Condi, dê a partida e me aguarde. Vou até aí.
O Dr. Carn, sem convite algum, sentiu-se convidado, levantou-se

e acompanhou o professor. O Subi O teve um pequeno estremecimento
e um ruído surdo e distante passou a se ouvir. Os motores estavam tra-
balhando e o submarino se deslocava.

Na cabine, os dois rapazes queriam saber tudo sobre a mesa de
controle. As perguntas não paravam. Para que serve isto? E aquilo? Este
aqui, o que indica? E assim por diante. Condi explicava pacientemente.

- E esta chave, Condi? Para que serve?
- Essa liga os reíletores externos.
— Se é um submarino, para que os faróis externos?
- Bem, se estamos submersos, como agora, e quisermos observar

alguma coisa lá fora, à nossa frente ou aos lados do aparelho, basta ligá-
los. Eles são bastante potentes, e aí fora fica como um dia de sol. Que-
rem ver?

Condi ligou os quatro refietores dianteiros e mandou que os rapa-
zes fossem até a sala de observação, olhar pela parede de vidro. Os dois
experimentaram um leve susto ao olharem para fora. Aquela água, meio
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amarelada, apresentando pedaços de matéria que eles não sabiam classi-
ficar o que seria, causou-lhes desconforto. A impressão que Mauro ex-
ternou era a de que pareciam estar engastados num cristal líquido e
turvo, tipo do âmbar. Havia toda uma gama de objetos, em tamanho,
cor e formato variados, como que boiando no seio da água. Se fosse
verdade que estavam imersos na água do copo, era incrível a sujeira em
que navegavam. O Subi O ia avançando lentamente por entre os milha-
res de fragmentos desconhecidos.

— Olha — exclamou Mauro —, parece um dinossauro... ali... ali... ó...
Realmente, bem próximo deles, estava movimentando-se lentamen-

te um enorme ser; ao que podia notar, bem maior que o SublOenvolvido.
— É um monstro! Que animal enorme! O que será isso? — excla-

mou Artur.
- Sei lá! Tomara que não resolva nos abocanhar... é gigantesco,

repara...
Condi ouviu as exclamações dos rapazes e veio ver o que os deixara

tão preocupados. Ao olhar para o monstro, ficou também sem saber o
que era, e disse:

- Melhor chamar o professor - e foi até o intercomunicador.
Os dois rapazes permaneceram observando o gigante à sua frente.

Os movimentos do animal, ainda que lentos, davam-lhes a impressão
exata de serem coordenados, intencionais. Não apresentava nem per-
nas, nem braços, ou cabeça. O que se via era uma quase esfera, ao que
parecia, gelatinosa, envolta por uma membrana. O mais angustiante
daquela visão era notar uma espécie de tremor que agitava o monstro.
Fácil de notar: o invólucro externo, digamos a pele do animal, tremia-se
em vários sentidos.

Ao chamado de Condi, o professor Mick, que já vinha perto, apres-
sou-se.

— O que se passa? — perguntou o professor, logo ao chegar.
— Ali, professor, à nossa frente, veja... o que é isso?
Mick quase não entendeu a causa do espanto. E que o ser, fosse lá

o que fosse, estava muito próximo do Subi O e seu corpo tomava conta
de todo o campo de visão.

— O que mesmo está assustando vocês?
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— Isso, professor, essa gelatina, aí fora. O que é isso?
Foi nesse momento que Mick se apercebeu do que estava aconte-

cendo. Como um bom cientista, não exarou nenhum comentário antes
de ter alguma certeza.

— Vamos ver — disse, e chegou mais perto do vidro da frente.
— Nós vimos isso de mais longe, de corpo inteiro... é gigantesco!

Que bicho será? Ele está se aproximando de nós! Dá para ver! — excla-
mou Mauro.

- Não me é possível classificá-lo, assim, de imediato... se eu o tives-
se visto antes, talvez soubesse melhor do que se trata. Mas o Dr. Carn
pode nos ajudar — e voltou-se para trás, onde se encontrava o dentista.

O Dr. Carn estava parado, atrás de Mick, rosto preocupado e, ao
mesmo tempo, assustado.

— Que você acha, Carn? — perguntou-lhe Mick.
— E... digamos, é... é matéria viva. Pra mim, trata-se de uma

intrometida ameba. Essa água imunda, do tal copo, deve ser a "terra
prometida", ou antes a "água prometida", desse maldito animal. E
querem saber o que ela está fazendo numa hora destas? - A resposta
foi um silêncio generalizado. -A maldita está nos fagocitando...! Vê,
Mick, o que nos arranjaste... viramos bóia de ameba... Lindo o nos-
so futuro na barriga dessa porcaria! Não, sinceramente, eu não aguen-
to mais esta malsinada aventura... Tratem de explodir o petardo...
Quero voltar!

- Calma, Dr. Carn - pediu Mick. - Calma, não há problema
algum...

— Ora, Mick, como não há problema? Há, sim, senhor. Há um
enorme problema. Como sairemos de dentro dessa ameba? E será que o
SublOenvolvido vai aguentar os ácidos do vacúolo digestivo? Para onde
vamos? Hein?

— Condi, tenta mudar nosso rumo. Acho que ainda há tempo. Dá
uma contramarcha.

O rapaz saiu correndo e, em instantes, sentiu-se uma forte sacudi-
da, como a freada rápida de um automóvel.

— Meu amigo, Carn Ivoro, eu já te disse, este submarino foi conce-
bido, e executado, para aguentar todas estas situações. Além disso...
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Ia o professor Mick tentando acalmar o Dr. Carn, com essas pala-
vras, quando se ouviu pelo intercomunicador:

- Tio Mick... tio Mick... há uma coisa gosmenta e nojenta enre-
dando o SublO. Corra aqui, na cozinha, para ver pela clarabóia... que
nojeira!

Mick olhou para os rapazes e exclamou:
- Acho que o Condi chegou tarde... já fomos fagocitados... e diri-

giu-se ao intercomunicador: - Meninas, sem sustos. Fomos engolidos
por uma ameba ou outro protozoário qualquer. Fiquem calmas. O SublO
foi calculado para resistir a esse tipo de coisa. Calma todo mundo! — e
olhou furtivamente para o amigo Carn.

- Nos safaremos desta também - completou.
- Mais essa! - foi a observação do dentista.
— E, mais esta, Carn, que, como as demais, não estávamos esperan-

do. No entanto, me acudiu agora, uma frase de Arthur Schopenhauer,
que diz, mais ou menos, assim: "Comparai a impressão do animal que
devora outro com a impressão do que é devorado". Em parte é o nosso
caso: fomos abocanhados e, por sorte, a ameba não tem dentes, que nos
destroçariam... aí, sim, a coisa seria feia...

— Ora, Mick, vão os dois para o diabo, tu e teu comparsa Scho-
penhauer. Onde se viu filosofias numa hora destas. Trata de descobrir o
que faremos agora, isso é o que mais interessa a todos nós... Schopenhau-
er... haja quem te aguente!

— Pois fique certo de que daremos um jeito de sair desta...
— Isso. E assim que um bom cientista fala — disse Carn.
— Professor — chamou Artur —, o que será isso que está saindo

dessa coisa?
O professor observou com atenção. Notou que, de certos lugares

da parede orgânica que viam, apareciam umas leves manchas, mais es-
curas, de onde saía, em esguichos, um líquido citrino. Em vários lugares
foram surgindo esses esguichos e, passados alguns momentos, todo aquele
líquido em que navegavam agora já havia mudado de coloração. A cor
do líquido era amarelo-esverdeada, porém cristalina.

— Pois bem — disse Mick —, resumo da situação: fomos abocanha-
dos, ou fagocitados, que é mais correto, por um ser qualquer, dos mui-
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tos que devem existir neste "maré nostro", como diziam os romanos ao
se referirem ao Mar Mediterrâneo. A maneira como essa cálula viva nos
engoliu é digna de alguns comentários...

— Que deixarás para depois, não é, amigo Mick. Agora, meu sábio,
é tirar-nos daqui o quanto antes - intercalou-se Carn.

- Então, Carn, não queres que eu fale sobre falsos pseudópodos,
vacúolos, mitocôndrias, aparelho de Golgi...

— Não, não, e não. Já te disse: vamos cair fora daqui antes que seja
tarde.

- Não estou te entendendo, Carn. Não trouxeste os jovens até
minha humilde choupana, para terem uma aula sobre células vivas? — e,
esticando o braço para a parede de quartzo, à sua frente, completou:
— Pois aí está a célula viva, aliás, vivíssima e agora melhor alimentada.
Carn, queres aula melhor que esta? Ao vivo e em cores!

O Dr. Carn engoliu em seco, sem atinar o que responderia. Reco-
nheceu, de imediato, que Mick estava com a razão, mas não poderia
calar-se e, meio titubeando, engrolou o seguinte:

- Mick, realmente a aula está sendo ótima, superior à nossa expec-
tativa - Mick sorria -, mas, insisto, vamos voltar... voltar, esse é o verbo
a ser conjugado agora, com todo o empenho. Explica-me, qual é a nossa
atual situação?

- Pois bem, Carn, estamos atualmente dentro de um vacúolo di-
gestivo...

- Que está dentro da ameba, ou o que quer que seja?
— Bravo, Carn! — disse Mick, demonstrando enorme interesse e

alegria -, mataste a charada - e completou:
- Pois então, Mick, se este "supinamente construído" ainda se mexe,

se ainda anda, vamos pedir ao Condi que encontre uma saída daqui.
Tem que haver uma brecha, por estreita que seja, por onde possamos
escapulir. Que te parece? Servir de comida para ameba é demais! Então,
fala, o que achas?

- E, Carn, no momento estamos aqui, como osso em sopa... Por
mais que ferva, ele não se desmancha, ou seja: aguentaremos inteiros...

- Sei, Mick, que tu conheces a rota de fuga. Olha, vou dizer
qual é, e se cair em erro, por favor me corrige. Saímos deste vacúolo
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e entraremos no citoplasma da célula — prestem atenção, rapazes — e
navegaremos pelo citoplasma até encontrarmos a membrana celular.
Então é só perfurá-la e estaremos livres, estaremos no seio da aben-
çoada água....

— Carn, antes a água era imunda, agora dizes que é abençoada,
entenda-se.

— Ora, Mick, há muita coisa suja e, ao mesmo tempo, abençoa-
da. Se caíres na rua e um esmoleiro molambento te socorrer... enten-
des? Mas o que mais me assusta neste momento é que onde estamos
agora, dentro do vacúolo, aqui existem, certamente, alguns ácidos
orgânicos e outras substâncias que podem digerir proteínas, lipídeos,
etc.

- Não, nada disso. Testamos o submarino em ácido sulfúrico...
— E ele aguentou?
— Dr. Carn, o que não aguentará um SublOenvolvido? Diz-me.
— Então, Mick, por amor da Virgem, ordena ao navegador Condi

que inicie as manobras de procura da brecha. Vamos, por favor!
- Carn, sabes que daqui até o núcleo é um pulinho, quem sabe...?
- Nada disso! Daqui até o petardo também. Vamos lá!
— Está bem, Carn. Condi, vê se consegues localizar o petardo.
O rapaz afirmou que os sinais, ainda que fracos, continuavam che-

gando. Estavam muito débeis, mas estavam no mostrador. Ali passavam
linhas sinuosas, umas atrás das outras, e ouvia-se um "click... click",
também muito débil. Tanto as linhas quanto os sons provinham do emis-
sor colocado no petardo.

As duas garotas chegaram à porta de entrada, sorridentes e comu-
nicativas, e foram saudando a todos.

— Cheguem mais perto — convidou o professor Mick. — Venham
apreciar o interior de um vacúolo digestivo. Olhem ali — e mostrou a
parede de quartzo. — Não se trata da água do copo, mas do líquido
orgânico de um protozoário. Vejam!

As meninas chegaram até a frente e ficaram olhando.
— Que lindo! — exclamou Anne Bella.
— E um líquido cristalino, bem limpinho — completou Josefina.
— Como o Subi O chegou aí? — quis saber Anne.
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- É uma longa história de infortúnios! - exclamou o Dr. Carn. -
Estamos metidos dentro disso e não sei se sairemos — completou.

— E mesmo, tio?
— Sabemos, sim. O Dr. Carn está meio cansado e isso o deixa pes-

simista - explicou o professor Mick.
- Professor Mick, acabamos de perder os sinais provenientes do

petardo. Sumiram.
— Bom, sumiram os sinais, mas chegaram as garotas - concluiu

Mauro de forma muito lisonjeira — e acho que tivemos um ganho...
- Será? - grunhiu Condi. - Eu sei que a Josi não é azarada. O que

terá acontecido?
Anne respondeu fazendo uma careta para o timoneiro do barco.
— Bem, sumiram os sinais e, agora, qual atitude tomaremos? — per-

guntou Carn.
- Pois é, Carn, a primeira coisa que faremos é sair do vacúolo;

depois, navegando pelo citoplasma, procuraremos sair da célula, atra-
vessando sua membrana e, então, de volta ao meio aquoso, a água do
copo, e aí vamos localizar o petardo, onde ele estiver...

- Eu não sei se fico encantado com as facilidades que ele arruma.
Sair daqui, sair dali... tudo uma moleza, ou se me escabelo, pensando
onde estamos metidos. Mick, seja mais prático... O que faremos?

— Faremos as coisas passo a passo, Carn. Primeiro, sair do vacúolo
- e se dirigindo para Condi: - Rapaz, toda máquina avante.

- Gostei da decisão, oba, até que enfim alguma coisa definitiva,
nem que esborrachemos o nariz logo aí adiante. Parabéns, Mick.

— Não esborracharemos o nariz. Essa parede de quartzo aguenta
fácil.

O SublOenvolvido tremeu todo, o ruído dos motores aumentou
muito, até que, em instantes, como se Condi houvesse puxado o freio, o
Subi O teve um estremeção e, depois, entrou em uma fase de calma.
Navegava, agora, no citoplasma celular. O encontrão acontecera quan-
do rompera a membrana do vacúolo e, felizmente, tudo aconteceu sem
que restassem avarias.

- Vejam no vidro dianteiro: estamos no citoplasma - observou,
entusiasmado, o professor Mick.
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As exclamações admirativas vieram de todos os viajantes: — Que
beleza! Como é límpido! Translúcido, hein? Dá a impressão de muita
calma! Nunca imaginei! Como isso é possível dentro de um ser tão po-
brezinho! A natureza é inexplicável e inimitável!

VIAGEM AO NÚCLEO DA CÉLULA 63



CAPÍTULO vn

A navegação através do citoplasma inicialmente teve o poder de acalmar
todos os viajantes. Pela parede de vidro, observa-se um líquido um pou-
co mais denso que a água, quase cristalino e que, na sua simplicidade,
trazia uma espécie de quietude inexplicável. Tão singelo, mas tão agra-
dável! O citoplasma foi uma revelação inesperada, mesmo para o sábio
Mick e o dentista Carn.

Porém, o deslocamento do Subi O, que Condi, sorrateiramente (não
fosse o Dr. Carn se dar conta), havia deixado em marcha lenta, após
escaparem do vacúolo, permitiu que os viajantes, aos poucos, fossem
vendo outras maravilhas aí contidas. Graças à marcha lenta, puderam
observar formações como se fossem cachos de uvas, outros como vários
talos de palmeira amontoados e todos de lindo e inesperado aspecto. A
vontade que sentiu Artur foi de que parassem a viagem e fossem exami-
nar de perto aquelas formações, mas permaneceu em silêncio.

— Como pode uma miserável celulazinha apresentar esse espe-
táculo! - especulava o professor Mick. - E tudo isso está dentro de
meio copo de água! Garanto que nem nos meus melhores sonhos
esperei ver tamanha beleza. Não consigo nem explicar o que está aí
nem dar-lhes o nome técnico. Para tanto teria de consultar meus
livros. Fico a dever-lhes.

Agora viam alguma coisa como longos tubos, por entre redes finís-
simas e tudo envolto numa granulação mal perceptível. Esses consti-
tuintes estavam para todos os lados, ora em maior quantidade ou densi-
dade, ora quase sumiam.

— Condi, você lembrou de acionar as câmaras de filmagem?
- Estão funcionando, professor. Quando partimos, contra a mem-

brana do vacúolo, já estávamos registrando tudo, passo a passo. Teremos
um belo filme para a volta.

— E por falar em volta — ouviu-se a voz do Dr. Carn.
- Carn, que estás achando desta maravilha? - inquiriu Mick.
- Grandiosa, nem consigo exprimir o que vejo. Lindíssimo! Mas, e

o nosso petardo, onde anda? Quem sabe tratamos de procurá-lo?
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— Otimo, amigo Carn. Por teres gostado disso aí — e mostrou o
vidro -, já me sinto pago. Quanto ao petardo, as buscas iniciarão agora.
Não esqueças, contudo, que ainda estamos dentro da ameba e que ne-
cessitamos, primeiro, sair de dentro dela. Acho também que estamos
todos exaustos e bem que uma soneca nos deixaria em melhores condi-
ções. O que acham?

Todos, à exceção do dentista, estiveram de acordo.
— Como uma soneca? Não íamos procurar o petardo?
— E vamos, Carn. Só que, viajando em linha reta, levaremos algu-

mas horas para chegarmos até a membrana celular. Nessa função deixa-
rei apenas o Condi acordado. Certo, Condi?

E assim ficou apenas o timoneiro no seu posto.
Mais tarde, Condi estabilizaria o Subi O no piloto automático, e

também iria descansar.
Passaram-se algumas horas durante as quais todos dormiram tran-

quilamente. Horas depois, o Dr. Carn foi o primeiro a espreguiçar-se e
quando isso ocorreu pela terceira vez, acabou se acordando de pleno.
Abriu os olhos, ainda sonolentos e ficou piscando por alguns instantes,
tentando espantar o sono e retornar à vida. Depois, sentou-se, colocan-
do os pés no chão e, levantando ambos os braços, encheu os pulmões de
ar, três ou quatro vezes, como era de seu costume. Ao se dar conta da
situação em que se encontrava, pronunciou umas palavrinhas, exata-
mente na ordem que segue:

- Maldito subdesenvolvido! Maldito citoplasma! Maldito petardo!
Malditos os construtores de geringonças! Malditos o céu e a terra! Para
todo sempre, todos eles!

— Amém! — disseram do outro lado da parede.
— Para oração matinal, dar graças a Deus pelo novo dia, até que

não está nada ruim — avaliou Mick. — Carn, tu sempre foste um devoto,
não? — As portas de ambas as cabines estavam entreabertas e eles se ou-
viam com facilidade.

- Em todo caso, meu bom-dia para ti, Carn.
— Que droga! Mick, a gente não pode nem se manifestar nesta

gaiola que outro não nos escute. Não temos privacidade. Na sequência,
o dentista retomou a palavra. Vamos nos levantar e acordar os demais.
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Já perdemos tempo de sobra. Agora é trabalhar. Vamos lá, Mick. Pára
de gemer e te espreguiçar. Anda!

— Deixa os jovens dormirem, Carn. Eles necessitam mais que nós.
Além do mais, quem irá resolver alguma coisa, seremos eu e o Condi.
Os outros podem ficar descansando.

- Então chamamos o Condi e, assim, vamos tocar o barco. Onde já
andaremos numa hora destas. O Subi O ficou estacionado ou foi adiante?

— Adiantíssimo — mentiu o professor Mick —, quilómetros e quiló-
metros adiante. Nem imaginas o quanto se andou durante nosso cochi-
lo. Viste que o Condi só veio descansar faz poucos minutos... (A menti-
ra, piedosa, continuou). Aí fez o Subi O estacionar...

— Não vi a hora em que ele veio...
— E, faz pouco. E um ótimo rapaz. Pegador e responsável, ah, e

muito inteligente.
- Tudo bem, Mick. Então, em que ficamos?
— Espera Carn, vamos nos vestir e eu assumo o comando. Afinal,

sou o pai da criança...
— Criança complicada e birrenta, não?
- Como, birrenta?
- Ora, Mick, quantas vezes se negou a expandir-se? Hum? Três ou

quatro, não? Birrento como formiga.
— Essa é outra das características do SublOenvolvido. A birra, a

birra da existência. O SublOenvolvido passa de tudo, mas aguenta fir-
me, não é isso?

Dr. Carn teve que rir das observações. Achou que seu amigo ergue-
ra-se mais alegre e arguto.

Saíram pelo corredor, ainda abotoando as camisas, e se dirigiram à
cabine de comando. Quando o Dr. Carn olhou o relógio da cabine, que
marcava nove horas, entrou em crise.

- Mick Krobyo duma figa! São nove horas da manhã! Minha mu-
lher! Meu Deus! Que vai pensar de mim? A noite toda fora, sem dar
sinal...! Mick! MICK! Isso é uma catástrofe! Como vou me justificar? —
Dizia o dentista, realmente em pânico. E agora, Mick? Os rapazes e a
menina, seus pais vão pensar que foram sequestrados! Os pais deles de-
vem estar preocupadíssimos! Não merecíamos isso, Mick.
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— Isso o quê, Carn? — perguntou Mick, apenas para ganhar tempo
e ver o que diria, logo a seguir, para tranquilizá-lo.

— Esse abandono do lar... Isso vai parecer uma fuga adulterina, e és
o único, e eterno, culpado.

— Entendi, Carn, entendi. Aceito a responsabilidade por tudo e
por todos. Irei, em pessoa, até tua casa, desculpar-te e justificar tua in-
voluntária ausência. Assim que regressarmos, tomarei todas essas medi-
das... não te aflijas...

- Essa tua calma, Mick, me irrita. Tu pareces um carrasco alisando
o pescoço de quem vai degolar. As coisas não são bem assim... por Deus,
onde eu estava com a cabeça... que malsinada hora vim te procurar... A
justa exasperação do dentista tocou Mick. Este começou uma ladainha,
onde estavam desculpas; afirmativas de preocupação; pedidos para que
procurasse se tranquilizar; que logo, logo, iriam cair fora da ameba e
voltar; que se acalmasse.

As tratativas, ditos e contravoltas se sucediam, de parte a parte,
quando surgiram, na porta, as duas senhoritas, radiantes como são as
raparigas após uma boa noite de sono.

-Temos o café prontinho... Querem? Está quentinho e gostoso...
fizemos agora mesmo... vamos lá?... — uma e outra alternavam essas fra-
ses, envoltas em lindos sorrisos. Não havia como resistir. Os dois senho-
res se encaminharam ao refeitório. Ao chegarem lá, além de toparem
com um provocante aroma de café, encontraram os três jovens, à mesa,
em animada conversa.

Antes de começarem a refeição, Anne Bella tomou a palavra e soli-
citou que todos a acompanhassem numa oração, ao Pai, agradecendo a
refeição que teriam e, ao mesmo tempo, solicitando Sua ajuda para o
final feliz da aventura.

- É - exclamou Carn -, a menina tem toda razão. Pode ser que o
Velho nos tire daqui com vida, porque se não for Ele...

Todos acompanharam a breve oração.

O petardo que ontem estivera mudo, hoje, milagrosamente, estava
emitindo os sinais que tanto esperavam.

— Provavelmente — explicou o professor Mick — durante a noite a
ameba, digamos que seja uma ameba que nos fagocitou, aproximou-se
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do petardo. Por isso, agora, estamos captando os sinais... Mas acho que
a verdadeira causa desse milagre foi a contrita oração do Dr. Carn, ago-
ra, antes do café — disse, por fim, implicando com o amigo.

Condi não perdeu tempo, ateve-se aos aparelhos, à procura do
local exato onde estava o engenho. Feitas as medidas de ângulos,
inclinação, distância, em seguida Condi, com um sorriso amplo no
rosto, comunicou a todos: - Temos o bicho na mira. Aqui está ele,
bem próximo.

As palavras de Condi fizeram aparecer alegria em todos os rostos.
Ainda que parecessem estar confiantes, sabiam que, no fundo, a situa-
ção em que estavam metidos era muito séria. O professor Mick Krobyo
pediu a palavra e um pouquinho de silêncio.

- Meus amigos, parece que nossa aventura, ou viagem, chega a seu
final. — Entremeados às suas palavras, ouvia-se o "bip...bip...bip..." dos
aparelhos que monitoravam a posição do petardo. — O destino e a sorte
— continuou — nos colheram de surpresa e partimos sem querer. Mas,
graças a essas disposições, totalmente fora de nossa vontade, estivemos
juntos, compartilhando as mesmas preocupações, vivendo juntos alguns
momentos de bem-estar e — fez uma pausa enquanto encarou, um por
um, os companheiros — continuamos vivos. Jamais um ser humano viu
o que vimos ou experimentou o que passamos. A maravilha desse líqui-
do viscoso, o citoplasma, que aí está, ele é a base da vida, o alicerce sobre
o qual somos construídos e por causa dele temos a memória, o pensa-
mento, a poesia, todas as artes, o amor, o cálculo...

Mick — interrompeu o Dr. Carn —, teu discurso está bonito, mas
temos de pensar...

- Dr. Carn, deixa ele falar - interrompeu Condi.
Mick sorriu um agradecimento e retomou a sua fala.
— Como eu dizia, chegou o momento final. Resta-me agradecer a

todos pela maneira brilhante com que se houveram. Quero que me des-
culpem tê-los trazido, meio sem querer — Bem sem querer, disse Carn —
nesta aventura. Confesso que muito do que aqui se fez e viu não foi
pesquisado antes. Nada disso foi preparado, estudado, estabelecido. Mas
saímos bem. Agora, uma informação importante: eu achava que deve-
ríamos sair da célula dentro da qual estamos, para depois procurarmos o
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petardo e então fazê-lo explodir. Nessa noite que passou, pensei muito e
concluí que isso não é necessário. A intensidade da luz produzida pelo
magnésio, mesmo estando dentro da célula, é capaz de acionar nossos
sensores externos. Além do mais, após sair da célula e pelo tamanho
que temos atualmente, levaríamos dias e dias navegando até locali-
zarmos o engenho. A sorte novamente, ou a miraculosa oração do
Dr. Carn — risos — fizeram com que a própria ameba encontrasse, ou
se aproximasse, do petardo. Foi um grande golpe de sorte. Bom,
agora chega de discurso. Obrigado a todos e vamos ao trabalho. Con-
di, como estamos?

Antes que o rapaz respondesse, o Dr. Carn observou:
— O Mick sabe dar um fim honroso a seus discursos. Vejam: "Va-

mos ao trabalho"; ele quis dizer vamos explodir o petardo. E isso!
- Estamos com tudo pronto, professor - disse Condi.
- Pessoal, lembrou o professor Mick, agora todos sentados, bem

acomodados, para que ninguém venha a se ferir. Quedas, batidas, essas
coisas... Bom retorno a todos!

NADA!!!
Mais cinco nervosas tentativas e, da mesma forma: NADA.
Resultados imediatos: Dr. Carn Ivoro furioso; professor Mick Kro-

byo interrogativo; Anne e Josefina se entreolhando desanimadas; os ra-
pazes sem terem o que dizer; Condi insistindo com os aparelhos...

- "Supinamente construído"! Meu Deus! Olha só! - O Dr. Carn
exasperava-se. - Maldição! Malditas as próximas três gerações de vocês
dois, Mick e Condi. Engenheiros de meia tigela!

— Carn, controla-te. Fala baixinho. Estamos estudando o que hou-
ve, o que falhou. Procuramos onde estará o erro...

- O erro? Ora, o erro está em vocês dois. Nasceram errados, em
época errada, em país errado, estão com profissão errada! O que mais
querem?

— Baixinho, Carn, diz isso tudo bem baixinho, por obséquio.
O dentista cerrava os punhos e saía caminhando com as mãos para

o ar, excomungando-se. Às vezes batia com os dedos na própria cabeça,
certamente desejando que fosse na cabeça de outras criaturas. Passados
alguns instantes, explodia, vociferando novamente.
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- O que foi que eu fiz, de errado para pagar deste jeito? Esta impo-
tência de não poder fazer nada...! Nunca mais quero saber de célula!
Porcaria de célula! Vocês os dois, estão me ouvindo?

— Sim, Carn, nunca mais queres saber de célula, nem de porcaria
nenhuma.

- Estou com ódio da ciência... Olha o que me acontece por causa
da tal ciência! Preferia ter nascido potrilho, andar no campo, correndo,
escoiceando, isso sim. Sem ciência nem consciência. Já pensaste, Mick?

— Já, meu amigo Carn. Já pensei. Serias um lindo potrilho...
- Mas aqui, aqui não é o meu lugar. Aqui não tenho graça, tenho

Mick? Tu me conheces desde guri... Diz para eles... conta a verdade.
Olha, o teu petardo é pura ilusão. Aliás, tudo o demais nesta geringonça
é uma utopia, uma quimera, ilusão da boa, e como trabalhas bem com
esse material, hein, Mick?

O professor Mick insistia em pedir calma ao dentista, que agora
parecia delirar. Os rapazes e as moças estavam aparvalhados e mal po-
diam entender o que se passava com o Dr. Carn. Ele parecia ter perdido
todo o controle. Enquanto isso, o professor Mick rabiscou algumas pa-
lavras em um pedaço de papel e entregou ao Mauro, dizendo-lhe.

- Rapaz, leva este cálculo aqui até o compartimento 2; ali encontrarás
um computador, sabes trabalhar com ele? - Diante da resposta afirmati-
va: — Então resolve isso para nós e traz a resposta assim que possas.

Mauro saiu apressado. Já no corredor, resolver ler sobre o cálcu-
lo que o professor lhe dera. Não encontrou cálculo algum. Havia o
seguinte:

- Vai até a enfermaria, no setor 2. No armário de portas brancas,
com a cruz vermelha, há um vidro de comprimidos, cujo nome é CAR-
BUTAL. Separa dois deles e os coloca em um copo de água, com bas-
tante açúcar, e arruma um jeito de fazer o Carn beber tudo... pelo amor
de Deus!

Minutos depois, Mauro, que trazia uma bandeja com vários co-
pos, voltou à cabine, entregou o bilhete ao professor, dizendo que a
resposta estava ali e fora fácil conseguir, e, sorridente, disse: — Agora,
pessoal, preparei uma aguinha com açúcar para todo mundo. Isso ajuda
a acalmar. Um copinho para cada um de nós.
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Distribuiu os copos com muita parcimônia, e ninguém rejeitou.
Após beber a água, Dr. Carn, aos poucos, foi silenciando, tornan-

do-se apático, bocejante, e, por fim, dormiu. Os rapazes transportaram-
no até o leito da cabine e o deixaram repousando.

O professor Mick explicou aos outros que, temendo pela integri-
dade mental do amigo, tomara a iniciativa de fazê-lo dormir um sono
reparador, por algumas horas. O pobre homem, martirizado, justamen-
te, por seus temores, ampla e insistentemente expressos, parecia estar
perdendo o controle emocional por completo. Antes que os comprimi-
dos de Carbunal houvessem agido, o Dr. Carn contara histórias esquisi-
tas, sem nexo, chegando ao ponto de comparar-se a um parafuso de
latão e, depois, a um lenço de seda que fora encontrado no deserto da
Líbia ("se é que a Líbia tem deserto", dissera). Portanto, dormindo, esta-
ria melhor e talvez sua crise não avançasse.

Quando se refizeram da saída do Dr. Carn, o professor Mick disse
aos demais:

— Meus filhos, a situação, ao que posso avaliar, está meio confusa.
Como viram, estamos encontrando alguma dificuldade para detonar o
magnésio. Isso, todavia, não quer dizer que seja a última esperança. Ain-
da nos restam recursos de que lançaremos mão na medida das necessi-
dades (neste ponto, o bom homem estava mentindo, piedosamente, para
não assustar, ainda mais, a moçada). O certo é que não havia mais
nenhum recurso à mão. A situação seria desesperadora se encarada
por um homem de menor têmpera. Mick aprendeu, no passar da
vida, a dar um pouco de tempo às situações. Muitas vezes as preocu-
pações não chegam a acontecer ou resolvem-se por si próprias. Sa-
bia, também, que, quando se está muito atribulado, o melhor remé-
dio é trabalhar duramente. Assim, distribuiu tarefas a cada um dos
jovens e exigiu o fiel cumprimento de tudo. Reservou apenas Condi,
com quem passou a conversar.

- Condi - falou baixinho -, não vejo como sair desta situação. As
coisas estão encrencadas mesmo, e o pior, com o Carn dormindo, não
podemos nem contar com suas orações... Ambos riram.

- É, professor. Eu já havia me dado conta. A situação está osca,
como diria o Artur. Mas vamos pensar...
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Ficaram em silêncio, cada um remoendo o que poderiam fazer
ainda. Olhavam, desolados, para os aparelhos que haviam falhado
minutos antes. Mas, para lhes dar um milésimo de esperança, os
bip...bip... continuavam vindo do petardo. Ele estava por ali e, pela
clareza dos bip... bip..., não estava muito longe. Nesse instante, Condi
deu um salto:

— Professor, já sei. Tive uma ideia! Garanto que dará certo. Ouça:
Vou vestir o escafandro com o comunicador e uma carga de dinamite
que temos, lá no porão. Irei até o petardo, colocarei a carga lá, aciona-
rei uma espoleta de tempo, para explodir dentro de quinze ou vinte
minutos. Nesse tempo, voltarei para o SublO... Se eu levar mais tempo
para chegar lá, darei mais tempo para a espoleta... Que tal? Que lhe
parece?

A ideia do rapaz, que parecia ser a salvação, era boa, porém Mick a
recebeu com um misto de alegria e sofrimento. E se o rapaz não encon-
trasse o caminho de volta? Afinal, estaria nadando num meio desconhe-
cido, o citoplasma, bem diferente da água. Nem por sonho queria que
uma tal desgraça acontecesse com Condi. A dedicação e a coragem do
rapaz eram dignas de um prémio, porém falou mais alto o amor quase
paterno que o unia a Condi.

— Não, Condi, nada disso! Vamos procurar uma outra solução...
— Professor, tenho todo o respeito pelo senhor, mas, enquanto o

senhor pensa em outra solução, vou colocar o escafandro e tratar de ir
lá. Está resolvido.

O professor Mick, diante de tamanha decisão, ficou sacudindo a
cabeça de lado a lado. Como se tivessem sido chamadas por alguma voz
misteriosa, Anne e Josi chegaram juntas à cabine. Condi tomou a palavra.

- Anne, me ajuda com o escafandro. Vou lá fora explodir o petardo
- e foi saindo.

— O que deu na cabeça deste maluco? — perguntou-se Anne.
O professor Mick deu-lhe a resposta, demonstrando insatisfação.
— Ele quer levar uma carga de dinamite e uma espoleta de tempo

para detonar o petardo...
- Mas é louco! O que esse cara quer fazer?
— Deixa, Anne, o Condi sabe do que ele é capaz — disse Josi.
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O rapaz, já na porta de saída, ouvira a conversa e retornou para
dizer:

— Não vejo outra saída — e, ante o rosto indignado de Anne, acres-
centou: — E chega de tanta hesitação. Anda, vem me ajudar a vestir o
escafandro.

- Meu Deus - exclamou a menina. - Acontece cada uma... - mas
foi ajudar.

A vestimenta de mergulho havia sido calculada para a estatura do
Condi, portanto era relativamente fácil vesti-la. Ademais, ele havia ex-
perimentado inúmeras vezes, talvez imaginando que um dia tivesse de
usá-la. O professor Mick, em volta, ia examinando, item por item, o
pesado equipamento. Testaram o aparelho de rádio, estava funcionan-
do. Testaram válvulas, conexões e tudo o mais. Quando os dois rapazes
apareceram, Mick confiou-lhes a tarefa de irem buscar a dinamite e a
espoleta. Explicou-lhes onde encontrar esse material e que tivessem cui-
dado. Condi, feito um ser estranho, ensaiava alguns passos. Tropeçava,
reequilibrava-se, ia adiante, até Anne chamar-lhe a atenção:

— Quer fazer o favor de parar quieto... pareces um cavalo de corri-
da antes de partir... não pára um instante!

Condi sorriu.
— Gatinha, se por acaso eu perder a condução para a viagem de

volta, escreve uma carrinha para minha mãe. Diz-lhe que fiquei fa-
zendo um estágio no citoplasma. Ela vai pensar que é o nome de
algum colégio...

— Engraçadinho — disse Anne.
Os rapazes retornaram com a encomenda, dinamite e espoleta, a

bomba-relógio que deveria salvá-los. O professor Mick tratou de expli-
car a Condi, com voz e modos paternais, como agir, como colocar a
dinamite, como acoplar a espoleta, como voltar, avisar, passo a passo,
pelo rádio, tudo o que estivesse fazendo ou acontecendo.

— Sei... sei... — repetia Condi. Fique tranquilo. Tudo vai dar certo.
O papai aqui se garante...

— Exibido — ouviu-se de Anne.
Finalmente, colocaram o capacete, enorme, com viseira transpa-

rente, e Condi passou a respirar oxigénio, vindo do tanque que levava às
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costas. Abanou para os amigos e encaminhou-se para a porta de aço, por
onde entraria numa antecâmara e dali, para o citoplasma. Em minutos
ouviram-se pelo rádio suas primeiras palavras.

- Até agora, tudo vai bem, pessoal. Estou nadando numa espécie
de gelatina, translúcida e dessorada... Olha, até parece umas que a Anne
costuma fazer... - e ria-se, lá do meio do citoplasma.

— Condi — falou Mick —, se achares que não vai dar certo, volta
imediatamente, meu filho.

- Sim, voltarei, com certeza, mas antes chegarei lá no petardo. Afi-
nal, é a nossa salvação. Professor - disse ele, com entusiasmo -, olha o
que eu achei. Parece uma pilha de moedas gigantes ou, melhor ainda, de
queijos, e acho que se movem... muito lindo!

— Condi, marca bem esse componente celular para que o estude-
mos mais adiante. Bom, e que te sirva como ponto de referência para
tua volta.

— Vou me afastar... há outros conjuntos semelhantes. O que
será isso?

— Não tenho notícia, Condi. Nossa citologia, ou ao menos a mi-
nha, está atrasada. Já que descobriste, põe-lhe um nome; tu tens direito
- disse o professor, tentando distraí-lo.

- Está bem. Então lá vai: Bolinhos à moda Anne. Que acha, professor?
— Otimo. Agora prossiga. Vá ao encontro do petardo.
— Consegue me localizar pelo rádio?
— Claro. Tenho as coordenadas. Ê fácil.
- Devo corrigir a rota?
- Deixa-me ver, vou até visor dos bip... bip... Vai em frente. Estás

no rumo certo.
A conversa continuou nesse tom. Os minutos, para o professor,

eram largos, quase infinitos. O esforço de Condi, nadando naquela ge-
latina, como ele disse, devia ser muito grande; ainda bem que, além de
bom preparo físico, ele possuía uma vontade inquebrantável. Se alguém
devia fazer essa viagem, esse alguém só poderia ser ele. Isso, entretanto,
não diminuía a preocupação do professor.

Anne Bella, depois que Condi partiu, refugiou-se em sua cabina.
Ficou sentada na beirada da cama. Tinha plena consciência dos perigos
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que estariam rondando seu amigo, ou amado, ou incomodativo, Condi.
Ela, mais que o professor, estava sofrendo essa parte da atual circunstân-
cia. Não estando presente seu velho companheiro de rixas, o mundo lhe
parecia vazio. Afinal, Dr. Carn estava com a razão, eles se queriam mui-
to, como marido e mulher. Suas brigas mais os aproximavam do que os
distanciavam. Nesse momento, sua preocupação era infinita. Condi
poderia nunca mais aparecer. Essa possibilidade caiu-lhe no ânimo como
se fosse uma mortalha. Quase de imediato, escorregou para o chão, de
joelhos, e começou a rezar com muito ardor. As lágrimas, que molha-
ram seu rosto pacífico e bonito, eram provas do sentimento que a unia
ao rapaz. Suplicou a Deus que trouxesse de volta o seu amado e, para
tanto, se comprometia a não brigar mais com ele, a não ser que fosse
extremamente necessário.

Um leve movimento do Subi O, iniciando a deslocar-se, retirou
Anne do seu torpor. Alguma coisa estava acontecendo. Enxugou as lá-
grimas, respirou fundo e foi para a cabine de comando, para descobrir o
porquê do deslocamento. Lá encontrou os demais. Estavam alegres. Foi
Josefina quem lhe transmitiu a boa nova.

— Ele encontrou o petardo, ele o encontrou, Anninha!
- Sim, encontrou. Esse teu amigo é bacana mesmo.
Anne exclamou um "graças a Deus", misto de alegria e desaba-

fo. Sorria enquanto duas lágrimas deslizavam pelo rosto.
— Ele disse que o petardo está irreconhecível... está enorme! —

falou Artur.
- Por quê?
- Ora, porque nós diminuímos mais uma vez e o petardo não.
— Professor, há uma coisa que não estou entendendo — disse

Mauro.
— O que, meu filho?
- O Condi chegou a sair de dentro da célula, onde estamos, ou

não?
O professor pensou um minutinho e respondeu:
— Tens razão. Boa pergunta. Vamos tirar a dúvida. Alo, Condi!
— Sim.
- Chegaste a sair da célula? Passaste pela membrana?
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- Não, professor. Encontrei o petardo no citoplasma. Ele estava
envolto numa espécie de membrana; acho que era um vacúolo também.
Venci esse facilmente.

O professor olhou para os rapazes e disse:
- Foi a nossa sorte. A ameba abocanhou também o petardo.

Imagina se tivéssemos saído da célula... Nunca mais o encontraría-
mos. Que sorte! Condi, como vão as tratativas. Conseguiste acoplar
a dinamite?

- Está quase pronto, professor. É que fica difícil trabalhar com
as mãos dentro destas luvas. Para outra ocasião vamos trocar por
algumas mais flexíveis. Veja, professor, pela distância que percorri,
estamos mal localizados. Acho que o senhor terá de manobrar o Subi O
mais para estibordo, uns cem metros - dos antigos, frisou. - En-
quanto isso, eu já estou terminando e cairei fora daqui. Certo?

— Certo, Condi, já iremos para a posição que indicaste. Então,
toda máquina avante.

Os motores emitiram seu ruído surdo, sinal de que estavam pe-
gando com vontade e nisso sentiu-se um estremecimento rápido, algo
que fez os que estavam em pé cambalearem.

— O que foi? O que houve? Isso é normal?
— Calma! — disse o professor. — Ainda não sei o que foi... Sei que

nos chocamos com algo. Vamos até o quartzo - e correram para a
sala de observação. Ligados os faróis dianteiros, Mick exclamou um
Oóóóh! Estava à sua frente um líquido transparente, como se fosse
água superlimpa, cristalina.

— E isso? Onde estamos? Que lindo! O que será?
- E inacreditável, meus amigos! Isso aí é simplesmente o núcleo

da célula! Que maravilha! Chegamos, sem querer, mas chegamos.
Fizemos a viagem ao núcleo da célula! Espantoso!

O professor Mick estava embevecido; por instantes ficou estáti-
co, enlevado. O núcleo, afinal, o núcleo celular! Aquilo, para o que
tanto estudou e gastou na construção dos diversos submarinos, até
chegar ao SublOenvolvido e realizar o sonho de sua vida. A beleza
do que todos estavam vendo, algo singelo, simples, mas estranha-
mente bonito, encantou-os.
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- Será que o Subi O está todo ele dentro do núcleo? - perguntou
Josefina.

— E o que vocês irão descobrir. Vão em todas as escotilhas e voltem
para me dizer. Não se esqueçam de ligar os faróis.

E eles foram.
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CAPÍTULO viu

Alguns minutos mais tarde, a moçada voltou com as informações pedi-
das pelo professor Mick. Realmente, o Subi O encontrava-se, por intei-
ro, dentro do núcleo celular. Todos foram unânimes em declarar que, de
qualquer lugar que se olhasse, a paz e a cristalinidade do líquido do
núcleo eram muito lindas. O professor Mick lembrou-se de informar
aos moços que, ali, no meio daquela maravilha, sem a qual célula ne-
nhuma sobrevive, estavam aprisionadas as características particulares das
raças e espécies. Depois disse, bastante emocionado, a seguinte frase:

- O que não dariam os pesquisadores, desde Pasteur, Lewenhoeck
e outros, para verem isso que estamos vendo!

Esses senhores, citados pelo professor, são os precursores da citolo-
gia. Fizeram as primeiras descobertas nesse belo campo do saber huma-
no, providos de rústicos instrumentos. Os rapazes concluíram que só
um sábio do quilate do professor Mick seria capaz de lembrar outros
colegas no momento em que atingia glória inenarrável. Mick era inca-
paz de vangloriar-se, mesmo agora, após feito tão grandioso. Por outro
lado, Condi estava insistindo, pelo rádio, para saber o que havia aconte-
cido. Ninguém ouviu seus chamados, tal a emoção que se apoderou de
todos. Foi Anne Bella quem se lembrou do rapaz e correu ao microfone.

— Condi, Condi... estás me ouvindo?
— Sim, Anne, fala. Conta-me o que houve. Estou aflito.
- Tivemos um encontrão com a membrana do núcleo da ameba.

Segundo o tio Mick, estamos dentro do núcleo. É lindo. Volta depressa
para ver.

— Anne, avisa o professor que já estou voltando. Vou procurar o
núcleo, então. Tens certeza que o Subi O está dentro dele?

— Sim, claro. Anda!
- Diz ainda ao professor que a explosão será monstruosa em rela-

ção ao tamanho do SublO. Agora que vi a carga de magnésio, posso
afirmar.

A moça transmitiu os recados ao professor e manteve-se, junto aos
outros, olhando as belezas do núcleo, que exercia fascínio sobre eles.
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Aquela estranha e inexplicável beleza, mesmo em uma ameba, um ser
tão primário, mostrava, aos olhos de todos, a grandeza magistral do
plano que rege a criação.

Enquanto esperavam o retorno de Condi, o professor explicou aos
jovens que as amebas eram consideradas imortais.

— Por que, professor? Por quê?
- Porque as amebas simplesmente não morrem. Chega um deter-

minado ponto de suas vidas em que elas se repartem em duas amebas
filhas, idênticas às mães. E assim por diante, desde que tenham as con-
dições para a sobrevivência.

As considerações sobre a duração, quase eterna, das amebas, entu-
siasmou a moçada. Entretanto, não muito longe dali estava Condi, lu-
tando para encontrar uma entrada na membrana do núcleo. Quando se
aperceberam daquela situação, uma grande ansiedade tomou conta de
todos. Foram ao aparelho de rádio, tentar contato com ele. E o pior,
não conseguiram imediatamente. Condi não respondia. Os apelos se
tornaram angustiosos. O passar do tempo agora, mais importante
do que nunca, os atemorizou. Condi havia deixado a espoleta prepa-
rada para explodir dali a uns minutos, quantos ninguém sabia. Se a
queima do magnésio ocorresse antes que ele encontrasse o Subi O e
entrasse, seria o seu fim. A tensão cresceu assustadoramente, pois se
aperceberam do que estava por acontecer. E o rapaz não respondia
aos chamados.

— Professor, há outro escafandro lá no depósito. Vou vesti-lo e aju-
dar o Condi — disse Artur.

— Não, meu filho, interveio o professor. Aquele também é para o
tamanho do Condi, que é quase duas vezes maior que tu. Teríamos dois
problemas ao invés de um. Calma, vamos procurar outra solução.

O professor foi para o rádio:
— Ânimo, Condi, força! Tu andas perto de nós.
Depois, afastando-se do microfone, disse quase para si mesmo: Esta

explosão não pode ocorrer antes que esse rapaz volte; que esteja aqui
dentro, conosco. O contrário seria um horror! Não quero nem pensar!

A aventura estava se tornando tétrica. A expectativa era a pior pos-
sível, ainda que ninguém quisesse ao menos pensar no que poderia acon-
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tecer. O jovem Mauro fora até a sala de observação, e o que viu fez com
que bradasse:

- Professor, venha ver uma coisa! Apareceram umas fitas enroladas,
olhe ali.

— São cromossomos... incrível! — disse o professor. —Jamais imagi-
nei que fossem assim. Mais essa agora!

- E esses nódulos, professor, o que é isso?
- Esses nódulos são os genes. Eles guardam as características dos

seres vivos; cor da pele, do cabelo, da íris, estatura e tudo mais.
— E agora, pessoal? Olhem ali... parece que está se organizando —

exclamou Artur.
Nesse momento, pela primeira vez na vida, o horror tomou conta

do professor. Aquela organização dos cromossomos era sinal evidente de
que a célula ia se bipartir. Se isso acontecesse, estaria tudo perdido. Cada
uma das novas células seguiria seu rumo, outro rumo, e com qual delas
iria o Subi O e o próprio Condi?

Numa cena inacreditável, o professor ajoelhou-se, voltado para a
parede de vidro e iniciou uma oração.

- Senhor... que nos permitiste tanto, até chegarmos aqui, tem pie-
dade! Estamos sem saber o que fazer! Traz de volta o nosso Condi, por
amor de Tua grandiosa obra... pela insignificância que somos... pela ino-
cência com a qual nos metemos (ou nos meteste) nisto, permitindo que
olhássemos um pouco mais da Tua obra... Tudo é Teu, as leis que formu-
laste só podem ser reformuladas por Ti... Por isso e por piedade, Senhor,
devolve-nos, são e salvo, o nosso Condi... Senhor, atende-me!

O milagre que o professor solicitara com tanta unção estava acon-
tecendo naquele momento. Condi avisou que encontrara a brecha por
onde o Subi O entrara no núcleo e ele conseguira passar por ali. Aquele
vão, já agora pequeno, estava se consertando por si mesmo. O rapaz mal
teve tempo de ultrapassá-lo. O professor Mick continuava aflito e mal-
dizendo a iminente divisão da ameba, fenómeno esse conhecido por
cissiparidade. Esse fato poderia criar vários contratempos, alguns dos
quais, catastróficos. Ao se dividir em duas novas células, cada uma par-
tiria para um lado. Se o Subi O ficasse numa delas e o petardo na outra,
o distanciamento entre elas poderia implicar o resultado da explosão do
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magnésio. Outra hipótese, ainda mais angustiante, era a de que Condi
ficasse numa célula e o Subi O na outra. Ocorrendo a explosão nessa
circunstância, o Subi O poderia expandir-se, e o pobre Condi nunca
mais seria visto, pois para ele expandir-se também era necessário que
estivesse dentro do submarino. Essa hipótese, tão sinistra, conhecida
por todos os ocupantes do Subi O, aterrorizava-os.

Ouviu-se a voz de Condi pelo rádio:
— Pessoal... consegui entrar no núcleo... É lindo mesmo... Agora

estão me faltando forças para ir adiante... para encontrar vocês... O can-
saço é muito grande... Não sei se vou conseguir chegar até aí... -sua voz
era arquejante e desanimadora.

Anne, com o rosto lavado em lágrimas, agarrou o microfone e gri-
tou algumas palavras de incentivo ao rapaz.

- Anda, seu moleirão!. Pareces uma mulherzinha!... ora faltando
forças! Um enorme homem desses! Se fosse para salvar uma lambisgóia
qualquer, haverias de ter muita força ainda. Anda, molóide! Estamos só
te esperando para darmos o fora...

De lá, do outro lado, Condi vinha num arquejar penoso, como se
o estivessem enforcando. Sua garganta estava seca e ardia como se esti-
vesse queimada, tal a violência com que aspirava o oxigénio do escafan-
dro. O professor Mick corria de um lado para outro, de aparelho em
aparelho, verificando, tomando rápidas atitudes: — Não deixem faltar
luz nos faróis externos — gritava. — Ele tem que se orientar pela luz.

— Santo Deus! — exclamava o professor. - A sorte é que este núcleo
é pequeno... ele nos achará.

Correu até a parede de quartzo e lá confirmou: a coroa dos cro-
mossomos estava perfeitamente formada.

— Belíssima! — bradou —, mas do jeito que está a divisão, não vai
demorar muito!

Porém, de todas as visões lindas que tiveram, daquela indescritível
quantidade de sensações novas, de cores, arranjos, nunca até então vis-
tos pelo olhar humano, uma estava ainda lhes faltando ver. A mais bela
de todas, no pensar de cada um. Na parede de quartzo, apareceu, final-
mente, o escafandro de Condi! Seus movimentos eram lentos, cansados,
medidos, mas ele estava ali. Agora eram mais algumas braçada e entraria
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no SublO. Uma explosão de alegria, gritos, risadas, choro, foi a recepção
para a imagem do valente nadador. Os rapazes, animados por enorme
entusiasmo, quase abriram a porta do SublO antes do tempo. Estragari-
am tudo se o fizessem. Foi o professor que, entre gritos, impediu o de-
sastre. Era necessário, primeiro, que Condi entrasse na ante-sala e fe-
chasse a porta externa. Condi ainda teria de acionar as bombas automá-
ticas, para esvaziar o compartimento onde estava. Por fim, acabada essa
função, a luz verde acenderia, indicando a hora de abrir a porta interna.

— Calma... calma, gente — pedia o professor. - Ele tem que entrar
primeiro.

A ansiedade ocasionada pelo incerto retorno de Condi fez com
que Artur colasse o ouvido à parede da ante sala, para tentar ouvir al-
gum barulho indicando a entrada do rapaz. Mas a angústia continuou.

— Ouviste alguma coisa? — quis saber Josi.
- Nada. Não sei se ele chegou a entrar na saleta. Não dá para ouvir

coisa nenhuma — e permaneceu escutando.
- Claro que ele conseguiu entrar - disse Anne. - Ele é bem esper-

tinho para saber que, se ficar lá fora, estará frito.
Os outros riram.
— Isso mesmo, Anne, ele vai entrar — disse Mauro.
- Tenho certeza que já entrou - observou Josefina.
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CAPÍTULO ix

A tão temida, ainda que impressionante cissiparidade da célula, ou seja,
sua divisão, iniciou-se. O Subi O, como se fosse um brinquedo, come-
çou a jogar, puxado de um lado para o outro, com certa violência. Estre-
mecia todo. Mick calculou que estavam exatamente sob o ponto ou
plano de divisão e isso explicaria os movimentos. Cada nova célula que-
ria conduzi-lo e nenhum lado havia conseguido levá-lo consigo. E o
cientista, o professor Mick, meio aterrorizado, estava sem saber se Con-
di conseguira entrar na porta externa; se estava, ou não, dentro do cor-
po do barco. A dúvida cruel perdurava como se fosse um castigo.

Anne correu para o microfone e passou a chamar:
— Condi, Condi... pelo amor de Deus, estás me ouvindo? Condi,

entraste no Subi O?
Nesse momento, quando ninguém esperava, o SublOenvolvido foi

sacudido violentamente. Um barulho aterrador ouviu-se por toda par-
te. Rangeram suas estruturas, batidas, faíscas. Uma sensação de queda
livre inenarrável atingiu a todos, acompanhada da inusual impressão de
que estavam inchando, como balões assoprados. Os olhos saíram fora
de foco, os ouvidos zuniam e doíam. O ar os afogava. Parece que tudo
estava sendo quebrado, destruído, no meio de raios e explosões. Nin-
guém teve tempo de gritar, de se agarrar ou proteger.

Então, como por milagre, veio a calma. Tudo serenou.

No canteiro de flores, em meio ao gramado de um jardim, brotou
um estranho corpo escuro, tal como um cogumelo que crescesse na for-
ma de um charuto, sem que nada estivesse ali antes. Foi como um passe
de mágica. Não havia nada, além das flores, e, agora, num instante, ali
formara-se aquela inexplicável coisa.

Alguém, ao lado do objeto, muito assustado, fazendo o Sinal da
Cruz, dizia:

— Cruiz!... Credo!... Virge Maria...
As palavras eram pronunciadas pela Juliana, a desastrada faxineira

do professor Mick. Aquela inesperada aparição a deixara em pânico.
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Um dia atrás, ela vira, ou fizera, o trambolhão que estava no galpão
sumir de uma hora para outra. Agora aparecia, sem aviso algum. Será
que a casa estava ficando mal-assombrada?

Persignou-se novamente: não vá, duma hora pra outra...
O objeto que surgiu no canteiro do gramado, infelizmente, derru-

bou uma parede do galpão-laboratório do seu patrão. Havia cacos de
tijolos e telhas, alguns pedaços de ripas e caibros, em toda a volta do
aparelho.

Essa foi a chegada, de volta, do SublOenvolvido. Tal como sua
partida, o retorno foi também inesperado. Como a parte traseira do
barco colidiu com a parede do galpão, durante a expansão, boa parte
dos sensores externos, que comandavam essa reação, foi danificada. A
primeira, e grave consequência, foi que a expansão não ocorreu integral-
mente. O Subi O, sem aqueles sensores, expandiu apenas a metade. Des-
sa forma, todo o seu conteúdo também ficou reduzido à metade. Isso
aconteceu com mesas, cadeiras, camas, aparelhos e pessoas.

Numa rápida verificação, constatou-se que o professor Mick, de
seu anterior um metro e setenta, reduzira-se a oitenta e cinco centíme-
tros de altura... Transformara-se num anão! Anne Bella, que media um
metro e sessenta, ficou em oitenta centímetros... Uma anã; por sinal,
uma linda anâzinha! E assim os outros, todos reduzido à metade! No
entanto, tal redução, quando retornaram ao estado de consciência, não
fora notada por nenhum deles dentro do SublO.

Os que se acordaram primeiro começaram a chamar pelos outros e
o inventário indicou que Mauro tivera um corte na testa; o professor
Mick tinha inúmeras escoriações; Artur gemia das dores que tinha no
pé esquerdo, fraturado; as jovens, Anne e Josi, tiveram pequenas esco-
riações. Com exceção da fratura no pé de Artur, todo o demais era de
pouca importância. Ouviam-se alguns gemidos, e todos queriam saber
o que ocorrera?

— Foi o petardo, acudiu Anne... foi a explosão do petardo! Deu
certo. Ela nos trouxe de volta, pessoal - então lembrou-se de Condi.
Saiu correndo em direção à ante-sala. Ele deveria estar lá. - Condi, Condi!
— gritava, tentando abrir a porta. — A chegada do professor Mick foi
providencial. Com facilidade destravou o ferrolho e abriu-a. Uma espé-

84 PAULO AUGUSTO VERNEY RAMOS



cie de clara de ovo, em boa quantidade, escorreu, inundando o piso do
corredor. Entraram às pressas. O escafandro estava ali e Condi, dentro
dele. Retiraram o capacete e se assustaram. O rapaz estava desmaiado e
seu rosto meio azulado. Cianose, devia ser.

- Rápido! - disse o professor. - Vamos tirar o escafandro. Andem,
me ajudem! Mauro e Anne, ajoelhados no chão, trabalharam duramen-
te. Condi era grandalhão e pesado. Contudo, em segundos removeram
o envólucro e o professor, lembrado do seu tempo de exército, começou
uma massagem torácica. Anne estava desesperada, Mauro assustado,
enquanto o professor fazia compressões ritmadas no peito do rapaz. Fosse
porque a massagem foi bem feita, ou porque Condi tinha boa saúde, ou
porque não era a sua hora, o certo é que, em poucos momentos, estava
de volta ao mundo dos vivos. Quis saber o que acontecera, se estava
tudo bem, onde andava o Artur, ao mesmo tempo em que ganhava
beijos animados de Anne.

Condi tratou de levantar-se, contrariando as intenções de Mick e
Anne, que o queriam deitado, descansando.

— Mas eu estou bem, não sinto nada. Vocês é que estão todos ma-
chucados... O que houve, afinal? Anne, tu estás bem?

A moça respondeu que era pouca coisa. - Melhor é irmos socorrer
o Artur — completou, e foi se encaminhando.

Encontrou Artur numa poltrona e, a seu lado, Josefina procurava
animá-lo. Condoída do estado do rapaz, passava a mão pela testa dele,
balbuciando palavras de conforto. Ele gemia de dor; vez por outra se
contorcia e praguejava.

— Logo, logo, vamos dar um jeito nesse pé — dizia-lhe a prima.
O professor Mick dirigiu-se à enfermaria, para buscar analgési-

co e ministrá-lo ao rapaz. Na passagem, notou que havia raios de sol
numa escotilha. Olhou por ali e reconheceu o jardim de sua casa.
Um detalhe o impressionou bastante: tudo estava enorme. A casa, as
paredes e portas, telhados, tudo desmesuradamente grande. Pare-
ceu-lhe um mundo próprio para gigantes. Seguiu sua marcha até a
enfermaria, que encontrou bastante desorganizada. Armários caídos,
vidros pelo chão, cestos de lixo virados, uma desordem enorme. Mas
cantarolava, depois do que vira pela escotilha. O jardim e a sua casa
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eram a certeza do retorno; enfim, a desastrada viagem terminara me-
lhor do que o esperado. Por que tudo havia crescido, era um proble-
ma a resolver posteriormente. O bom e certo é que estavam de volta.
Com um estojo de urgência numa mão e um vidro de comprimidos
na outra, chegou para socorrer Artur.

- Uma boa nova, pessoal, disse. - Estamos de volta; estamos no
meu jardim. Vamos levar os feridos para fora e providenciar atendi-
mento médico. Vamos!

Josefma e Anne se improvisaram de enfermeiras e começaram a
limpar ferimentos e a fazer curativos. Mick e Mauro carregaram Ar-
tur até uma porta de emergência, visto que aquela por onde entra-
ram havia sofrido um esmigalhamento contra a parede do galpão-
laboratório. Quando quiseram saber onde Condi teria ferimentos,
este lhes dissera que estava muito bem; não sofrera nada.

- Seu sortudo! - exclamou Anne. - Fica deitadinho, esperando
que a gente o socorra e depois não apresenta nada... Vá ter sorte
assim... - e lembrou-se de que havia prometido não implicar mais
com o rapaz. Calou-se.

— Certamente o escafandro o protegeu — explicou Mick. — Ainda
bem, menos uma preocupação para nós.

- Professor, professor! - chamou Josefma. - E o Dr. Carn Ivoro?
Ouviu-se um óóhh!, com essa lembrança, e Condi, Josefina e

Anne correram para a cabine, onde deveria estar o dentista. Um mau
pressentimento os assaltou ao entrarem naquele recinto. Parte dele
estava destruída, e o Dr. Carn só escaparia com vida se tivesse muita
sorte. Condi retirou pedaços do forro e mais materiais ali caídos, e
conseguiu avistar o dentista deitado. Colocou sua mão no pescoço
do Dr. Carn e percebeu que havia circulação sanguínea.

— Acho que está vivo! — exclamou. — Me ajuda aqui. Vê se le-
vanta esta placa. Eu te ajudo. Assim. Força.

Liberto da placa de material do forro, ou da parede, da cabine, conse-
guiram retirar Carn para o corredor e daí até a porta de emergência.

— Imagina o que ele dirá quando se der conta do que houve! —
alvitrou Condi. — No mínimo exclamará: "Supinamente construí-
do" - para implicar comigo.
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Quando conseguiram atravessar a exígua porta e chegaram ao
gramado, um sol deslumbrante e esplendidamente brasileiro os aguar-
dava. Iluminou a todos, parecendo uma exclamação de boas-vindas.
Aquele oceano de luz afogava os olhos em claridade. No entanto,
exceto o professor Mick, muito sorridente, e o Dr. Carn, ainda des-
falecido, os demais se surpreenderam com o gigantismo dos arredo-
res. Casas imensas, árvores muito frondosas, muros e cercas altos
demais. Enquanto esquadrinhavam o entorno, o professor Mick, no-
tando o problema, disse:

- Não se assustem! Tudo está grande demais, não é? Pois bem, é
que nós estamos com apenas a metade de nossa altura normal. A fase
de expansão pela qual passamos, não sei ainda por quê, interrompeu-
se no meio do processo. Mas, calma, isso tem conserto... prometo.

Os rapazes e as moças se entreolhavam desconfiados. Esticavam
os braços e os percorriam com o olhar, tentando ver se era verdade o
que dissera o professor. E era. Nenhum deles alcançava um metro de
altura.

— Chô, égua! — exclamou Artur. — Imagina eu: de pata quebrada
e nanico! — e continuou gemendo, amparado por Mauro e Josi.

- O melhor - disse Mick - é tirarmos o ténis do Artur antes
que esse pé inche. As meninas, que têm mais jeito, poderiam fazer
isso. E eu irei até minha casa chamar uma ambulância para socorrer
o Carn.

— Ainda bem que não estou de botas — completou Artur.
— Nem parece que está de pé quebrado! — atalhou Anne Bella,

ao mesmo tempo em que se abaixou para descalçá-lo.
- Vamos ver se sou macho agora? - se questionou o rapaz. -

Tenho certeza que isso vai doer!
— O que é isso? Homenzinho não chora, não é Josi? — disse

Anne, já desatando os cordões do ténis.
— Não quero nem ver — disse a prima Josi, e afastou-se.
Iam as tratativas nessa altura, quando surgiu, na porta do galpão,

olhos esbugalhados, a faxineira Juliana. Aproximou-se lentamente de-
les, sem dizer palavra, mão direita sobre a boca e um ar de espanto, igual
ao do pára-quedista quando o seu pára-quedas não abre.
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-Juliana... como cresceste! - exclamou Anne Bella.
- E vocês... como diminuíram! — respondeu a faxineira, abis-

mada. — Parecem crianças — concluiu.
Momentos adiante, o professor Mick conseguiu ligação com seu

médico, Dr. Spin Afrado, e solicitou-lhe que conseguisse internação
urgente para o Dr. Carn, que estava desmaiado ou, sabe-se lá o quê.
O Dr. Spin disse-lhe que mandaria uma ambulância imediatamente;
era só aguardar.
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CAPÍTULO x

Alguns anos após os últimos acontecimentos, numa agradável manhã
de primavera, o professor Mick e o Dr. Carn estavam sentados, do lado
de fora da casa, atrás da parede de vidro, quando observaram a chegada
do suntuoso ônibus, dos tantos que diariamente ali estacionavam, pela
manhã. Desembarcaram muitas pessoas, crianças e idosos, todos turis-
tas. Vinham conhecer a casa do sábio que ali morava; o que restou do
Subi O, construído por ele, que fora mantido no mesmo local onde "che-
gara" da viagem ao núcleo da célula; o laboratório onde tudo aconteceu;
a mesa e o meio copo de água, ainda ali (a água acrescida, ou trocada,
semanalmente), e depois entrariam nas entranhas do Subi O, esgueiran-
do-se pela portinhola de emergência pela qual escaparam os mundial-
mente famosos tripulantes. Condi e Anne Bella eram os cicerones des-
sas visitas tão educativas. Na verdade, eles se casaram logo depois do
retorno e já tinham um belo casal de filhos. O menino com oito anos, a
cara do pai; a menina com seis, linda como sua mãe.

Condi, Anne Bella, Mick e o Dr. Carn chegaram a uma conclusão,
bastante singela e já muito conhecida: o turismo é um meio de ganhar
dinheiro, emprega muita gente e se expande constantemente. Há certos
países que ainda não chagaram a essa conclusão, mas deixa pra lá...!

Para dar força e argumentação a essa ideia, eles se organizaram para
tirar proveito da viagem que fizeram. O certo é que não gastavam quase
nada e que trabalhavam apenas pela manhã, orientando os turistas. As
entradas, vendidas nos hotéis e agências de viagens, lhes traziam um
bom lucro mensal.

Quanto aos filhos de Condi e Anne Bella, estes não frequentavam
escolas. Seus pais haviam chegado à conclusão de que não era necessário
esse ensino formal. Haviam conversado com Artur e o próprio Dr. Carn
sobre o assunto.

— Para que colocar as crianças nas escolas? — se perguntavam. — Os
coleguinhas, aos dez ou doze anos, entram nas escolas portando armas
nas sacolas escolares. Até revólveres são encontrados amiúde. Além de
armas, muitos carregam, vendem e utilizam tóxicos. As professoras, com
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frequência, são ameaçadas e algumas sofrem agressões físicas sérias. Além
disso, estão proibidas de castigar os desordeiros, recebem insultos dos
pais quando a eles se queixam do procedimento de seus filhos e, o pior,
o mais aviltante, os salários do magistério... que horror!

Diante de tais argumentos, resolveram contratar uma professora,
das tantas que, após a formatura, depois de anos de estudos e estágios, não
conseguem vaga para trabalhar e, quando conseguem, o salário...!

A professora, ainda jovem, praticamente mora na casa deles. Além de
ensinar a ler e escrever, mais os cálculos aritméticos, já os preparou também
nas demais disciplinas, como geografia e história, tão nossas conhecidas.
Dessa forma, as crianças estavam recebendo ensino e educação a um só
tempo. Seguidamente iam visitar os museus, assistiam a peças de teatro
infantil, visitavam exposições, passeavam em parques e faziam viagens turís-
ticas. Como se portar à mesa, como escovar os dentes, banhar-se, todas as
regrinhas sociais lhes eram transmitidas e exigidas.

— O melhor desse sistema, justificava Condi, é que, ficando em casa,
eles não se expõem aos assaltos na rua. Quantas crianças já foram perturba-
das pela bandidagem desmiolada que perambula na cidade? Cano de revól-
ver no peito, ou ponta de faca na barriga, por causa do par de ténis ou do
celular. Não faço questão que meus filhos sejam doutores; o que quero é
sejam educados e possam suprir suas necessidades no futuro. Eu não sou
formado em coisa nenhuma e levo uma vida muito boa; nada me falta.

Assim iam passando os dias. Na casa do professor Mick, atrás da
parede de vidro, os dois amigos ficavam olhando e recebendo olhares
dos visitantes. Alguns os cumprimentavam ou acenavam com gestos
amistosos, que eram correspondidos. Eles se entrincheiraram, atrás do
vidro, para se resguardarem da insistência das perguntas, dos pedidos de
autógrafos e até de lembranças. Houve casos de quererem pedaços de
suas roupas como souvenir.

- Eu odeio essa situação! - disse o Dr. Carn.
— Qual, Carn?
— Essa de estarmos aqui, todos os dias, nos expondo como animais

no zoo. Isso fere minha dignidade.
- Procura te lembrar do dinheirinho que ganhamos com isso,

Carn. Tenho certeza que aqui, mesmo exposto, é ainda mais fácil e
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menos trabalhoso do que examinar bocas fedorentas na tua cadeira
de dentista.

O Dr. Carn ficou olhando para longe, onde estavam as flores do
jardim. Sacudia a. cabeça, como se afirmasse e, depois de alguns instan-
tes, concluiu:

— Isso é verdade, Mick. Quantas bocas examinei, bisbilhotei, tra-
tei, meu Deus! Não sei se teria coragem de recomeçar. Todavia, me sinto
como um animal exposto.

— Está certo, Carn. Animais. Bem, somos animais como qualquer
outro animal, mas existe animal e animal...

- O que queres dizer com isso?
- Ora, existem animais prazenteiros e até festivos, como a maioria

dos cães. Esse é um tipo de animal. Outros são as ferinhas que andam
por aí, sorrateiras, inamistosas...

O Dr. Carn voltou apenas os olhos para o seu amigo. Ficou espe-
rando a conclusão do que estava dizendo. Diante do breve silêncio, ex-
plodiu:

- Vamos, Mick, anda! O que queres dizer? Ou, o que queres que
eu entenda? Desembucha.

— E que existe ainda um terceiro tipo, Carn. Os raivosos, irascíveis,
atacados — e pôs-se a rir sem concluir o que vinha dizendo.

- Aos diabos, Mick, com esses teus enigmas! Se queres me incluir
nessa tua barafunda psicológica, sejas direto.

Enquanto mantinham esse diálogo, chegou frente à casa mais um
dos ônibus, cheio de pessoas. Antes de todos, desceu Condi, que os foi
organizando e conduzindo para a visita.

Convém relembrar que, no retorno do Subi O, todos os seus tripu-
lantes ficaram com sua altura reduzida à metade. Mas o professor Mick,
se era um grande cientista — e era —, possuía também um grande cora-
ção. Essa sua notável qualidade, a grandeza de alma, fez com que ficasse
condoído da situação dos seus companheiros de viagem e, por isso, re-
começou seus estudos. O fruto desse recomeço foi a criação do que cha-
mou de "câmara de reversão", fato inédito no mundo. Essa miraculosa
máquina era capaz de aumentar ou diminuir a estatura de uma pessoa,
sem danificá-la física ou intelectualmente. Dito assim, sem muito entu-
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siasmo, parece pouca coisa; no entanto, todo o mundo científico ficou
embasbacado com a concepção prodigiosa e a execução magnífica da-
quela inacreditável máquina. E que não conheciam os dotes técnicos
daquele professor. Quando o mecanismo ficou pronto, chegou o momen-
to de testá-lo. Mick trouxe então seu gato de estimação e o colocou no
interior da câmara. Acionados seus controles, em instantes, o gatinho de
antes saiu da máquina do tamanho de uma onça. Até o professor Mick
assustou-se com aquela criatura e, sem demora, recolocou-a no seio da en-
genhoca e fez seu gato reduzir-se para o tamanho de um cão médio. O
animal tornou-se o maior gato do mundo. Era também uma das atrações
que os visitantes tinham para observar abismados. Em teste posterior, o
casal de canários obteve o status de um par de frangos.

Com exceção dele próprio, o professor Mick, aumentou a estatura
de todos os amigos que haviam compartilhado a viagem, deixando-os
na altura anterior, normal. De nada valeram as incontáveis insistências
deles para que ele retornasse também à sua estatura.

— Não! — dizia. — Esse é o meu castigo por haver causado tantos
problemas e confusões. Estou bem assim. Agora uso roupas de criança,
que me caem como luvas, sapatos, abrigos, camisas e tudo o mais. Ah,
além disso são mais baratas... — brincava.

— Tio Mick — choramingou Anne Bella —, se ficar desse tamanhi-
nho, vou ter que chamá-lo de "Tio Miquinho".

Mick ria e perdoava tudo da querida sobrinha.
Passado algum tempo, o Dr. Carn veio visitar o amigo Mick. Che-

gou cheio de circunlóquios, mesuras, elogios, dando a exata impressão
de que escondia algo comprometedor. O professor Mick, conhecedor
dos rodeios e maneirismos do amigo, aguardava o que estaria querendo
o dentista. Quando achou que chegara o momento, o Dr. Carn, como
numa catadupa, derramou com rapidez o motivo de sua visita.

— Mick, meu querido amigo, vim até aqui te implorar que me re-
duzas, novamente, à metade de minha altura. E a solução que encontrei
para mim. Estou necessitando dos teus valiosos préstimos e da tua co-
miseração. Por tudo que há de sagrado, no altar da tua bondade, reduz-
me novamente à minha metade. Ajuda-me, antes que eu morra no de-
sespero em que me encontro.
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O professor ficou apalermado. Aquela súplica candente do amigo
pareceu-lhe deveras preocupante. O que estaria por trás?

— Carn, o que está se passando? Estou abismado! Lembras do quanto
me incomodaste para cresceres enquanto eu projetava e construía a câ-
mara de reversão? Não me davas um minuto de paz.

— Ora, Mick. Pára com essas choramingas! Nem pareces meu ami-
go. Anda, não te custa nada! A maravilhosa máquina está sem fazer nada,
empoeirando.

- Ah, agora que precisas é a "maravilhosa máquina". Antes trataste
o Subi O, muito mais complexo, de geringonça. Parabéns pelos teus cri-
térios, Carn!

— Deixa essas observações para lá e me atende, querido Mick. Se
soubesses o quanto isso é importante para mim, não estarias aí, descan-
sado, corrigindo minhas pobres impressões do passado. Naquela época
fui um neófito da tua esclarecida ciência....

— Escuta, Carn, a coisa não é bem assim. Já pensaste o que irão
dizer teus clientes, ou antes, como os atenderás, se tua altura...

— Mick, pelo amor de Deus, já esqueceste, faz um ano que me
aposentei?

- Está certo, Carn, tens razão. Eu havia me esquecido. Contudo, o
que pensarão os teus parentes e amigos? Especialmente tua esposa? Estás
ficando maluco? É isso?

— Ê exatamente por causa de minha esposa, minha ex-esposa.
— Nããão! Carn! Não posso acreditar. Andaram brigando?
— A coisa desta vez foi muito feia, Mick. Ela não quer mais me ver.

Está alucinada! Me correu de casa. Estou, desde ontem, no hotel. Ela é
dura pras balas... Agora que já sabes o motivo profundo da minha soli-
citação, vamos pôr mãos à obra?

— Tudo bem. E depois que passar a fúria, depois que baixar o pó, aí
voltarás aqui: Mick, estupendo Mick, quero crescer de novo. Morro de
saudades dela... Olha, isso não é uma sanfona, espicha e desespicha quan-
tas vezes quiser. O processo é bem complexo. Isso é muito sério!

Como se sabe, o Dr. Carn voltou aos seus oitenta e poucos centí-
metros, do final da viagem, por bondade, ciência e convencimento do
professor Mick. Inclusive, meio a contragosto, o dentista aceitou traba-
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lhar com o amigo "na jaula envidraçada", como apelidou o local onde
ficavam sentados. Ao que consta, nunca mais visitou a ex-esposa. Ti-
nha-se por durão. Outros acham que não, que ela, sim, não quis mais
vê-lo. Coisas, não? Cada um, cada um.

Como já era de se esperar, numa tarde dessas, o professor Mick
recebeu a visita de dois ilustres embaixadores de uma poderosa nação.
Queriam comprar todos os segredos do SublOenvolvido, como se não
os conhecessem na realidade. Como o professor endurecesse, não que-
rendo vender coisa alguma, os dois personagens ofereceram-lhe cinco
milhões apenas pela fórmula da energia descoberta por ele, a qual fora
utilizada na viagem. Com muito tato, o professor fez-lhes entender que
não negociaria, ainda que dobrassem a oferta.

— Nem por dez milhões — exclamou.
- Olhe, professor, não utilizaremos sua invenção para o mal; fique

tranquilo.
— Vejam, dizem que um conterrâneo meu, criador do avião, ficou

muito abatido ao constatar o uso guerreiro que fizeram com sua desco-
berta. Não quero cair no mesmo erro. Aprendi com ele e, portanto, não
estou vendendo nada, nem minha descoberta, nem a tranquilidade de
minha consciência futura.

— Senhor, podemos ir até oito milhões. E um bom negócio — e
sorriram. — Uma dourada aposentadoria. Que lhe parece?

Mick conjeturou, em voz alta, "um milhão de soldados, com seus
equipamentos, dentro de uma caixa de fósforo, ou uma esquadra inteira
dentro de uma ampola..."

Os dois sorriram maliciosos.
— Professor, somos a polícia do mundo; temos de ter facilidade de

deslocamento, compreende?
Mick despediu a ambos, sem negociar. Saíram resignados mas pro-

meteram retornar, futuramente, para conversarem melhor.
Mick e Carn estavam sentados, atrás do vidro, quando surgiu, fu-

rando a fila dos excursionistas, um menino com seus oitos anos. Olhou
para eles, sorriu e abanou. Eles responderam com acenos e sorrisos.

— Acho que conheço essa criança — disse Carn.
— Eu também acho — acrescentou Mick.
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- Quem é, afinal?
— Não lembras mais?
— Minha cabeça não anda boa, sabes Mick?
— Eu também acho.
- Pára com isso, Mick. Quem é?
- E o filho do Condi e da Anne.
— Ah! E um lindo menino.
— Por certo, Carn. A respeito disso, vou conversar com o Dr. Spin

Afrado, para que veja essa tua perda de memória.
— Quem?
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DA CÉLULA
U M A F I C Ç Ã O N A N D C I E N T Í F I C A

esse momento, pela primeira vez na vida, o
horror tomou conta do professor. Aquela or-
ganização dos cromossomos era sinal evi-

dente de que a célula ia se bipartir. Se isso aconte-
cesse, estaria tudo perdido. Cada uma das novas
células seguiria seu rumo, outro rumo, e com qual
delas iria o SublO e o próprio Condi?
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