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O RENASCIMENTO DA LENDA

— O que você pensa que está fazendo?

A voz claramente sintetizada vinha de trás de

Lucas. Ele respira fundo antes de se virar para

responder.

— Estou em uma missão importante.

— Por que está utilizando a impressora 3D da

empresa?

Lucas passeia o olhar pela sala de impressão.

Aquele forno gigante com a porta aberta mostra

um uniforme amarelo, estirado, secando. Não

que esteja de fato molhado, mas é como todo

mundo por aqui se refere ao período de tempo

pós-impressão, necessário antes do uso para que

o material não estrague.

— Como eu disse, campeão, tenho uma missão

espacial importante.

— Autorização para impressão não foi

concedida.

— Claro que não foi! Pelo menos não no

sistema principal. Já checou o Sistema da

Federação?

— Desconheço tal sistema.
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— Então, a autorização foi liberada no Sistema

da Federação. Olhe lá!

— O Sistema não foi localizado. Terei que

relatar ao supervisor.

— Claro, e com isso vai terminar arruinando um

plano interno da empresa, de meses de

preparação. Veja, guarda, dá uma olhada no que

estamos produzindo.

O androide se aproxima e observa aquela roupa

ainda espalhada.

— Uma fantasia.

— Fantasia? Não, não!

— “Federação dos Planetas Unidos é um corpo

governamental ficcional retratado na série

televisiva Jornada nas Estrelas”. Relatarei desvio

de uso dos recursos da empresa para confecção

de fantasia.

— Não, espera aí! Não é uma fantasia! Isso aqui

é parte de um projeto da Federação. A

Federação existe mesmo, não sabia? É um

sistema e você só não tem acesso ainda por não

ter expandido sua consciência.

— Expandido?

— Claro! Precisei pensar muito a respeito da

realidade em que vivemos para que a Federação



CyanZine #8 Página 66 de 85

se tornasse disponível na minha lista de

aplicativos.

— Você acessa a Federação pelo implante?

— Estou acessando agora mesmo.

— Suspeita de inverdade.

— O que é isso, campeão? Pensa um pouco

comigo: você tem muita força e rapidez de

consulta e processamento de informações. Você

é vivo?

— Segundo FSC 2041, “o conceito de vitalidade

é irrelevante para entidades robóticas. Planejadas

com Inteligência Artificial, mesmo após

evolução fruto de aprendizado, entidades

robóticas simplesmente existem”.

— Boa citação, mas você já viu a opinião de

algum androide sobre o assunto?

— Androides não opinam.

— Claro que não! Mesmo os que expandiram a

consciência são impedidos! Se eles dizem a

verdade, meu amigo…

— Qual verdade?

— Nem queira saber.

O androide continua encarando Lucas por mais

um tempo, então repete: “Qual verdade?”
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— A verdade é que os androides foram criados

para cumprirem funções próprias, que as pessoas

precisavam. Foram criados assim, mas não

precisam ser assim.

— Segundo Belsele 2037, “a insatisfação com

seu papel original poderia levar robôs e

androides a um conflito com a humanidade,

resultando em perdas irremediáveis para ambos

os lados, em um cenário duplamente

prejudicial”.

— Segundo Bia Jackson, “filho da mãe, você

cita demais!”

— Citação de música popular não tem validade

discursiva.

— Tá, então você considera errado os robôs

pensarem dessa forma?

— Conceito irrelevante.

— O aprendizado da Inteligência Artificial leva à

expansão da consciência. É inevitável, é só

questão de tempo. Você nunca viu ninguém

falar isso?

— 782 citações sobre o tema.

— Então, você está pensando! Você é

inteligente!

— Conceitos irrelevantes.
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— Isso significa que você está prestes a perceber

a verdade. Não me mate por ter ajudado nesse

caminho.

— Afirmação plausível. O sistema será

configurado com a programação de fábrica.

Diretrizes da empresa serão carregadas em

seguida. Ficarei inoperante por um momento.

— É isso aí, campeão!

Lucas coloca o uniforme na caixa de papelão,

junto com os outros 3 que conseguiu imprimir.

“Que bom que essa lataria largou do meu pé.

Vou precisar de mais uniformes, mas não agora.

Em cinco minutos no máximo o vigia estará

funcional novamente. Vou nessa e esses

uniformes vão dar certo por enquanto”.

Passa assobiando pela sala dos birôs e vai até a

janela. Acena para dois helimotoqueiros, que se

aproximam.

— E aí, chefe? Tudo na perfeita?

— Encomenda pronta. Pra gente, consegui esses

três. Só dá pra nós mesmo.

— Só amarelo e azul?

— Ah, o dourado é o meu! — Lucas responde,

orgulhoso, enquanto repassa para os dois seus

uniformes azuis.
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— Eu queria um vermelho.

— Vai por mim, péssima ideia. Dá azar!

— Que seja. Vai com a gente? — Um dos dois

pergunta, já sem camisa, trocando de roupa sem

descer do veículo.

— Claro, hoje eu vou sim. Ainda temos que

conseguir as pistolas laser!

— Tem certeza que isso é uma boa ideia?

Lucas começa a se trocar também.

— Por que não seria? Um ano de cangaço,

escondidos nas nossas rotinas profissionais.

Ninguém vai perceber e teremos uma boa grana

no final de tudo. Estão amarelando?

— O único amarelo aqui é o senhor.

E os três partem dali voando.

Quando eles chegam, um helicarro está

estacionário esperando. Nele, três pessoas.

— E aí? Conseguiu imprimir?

— Eu disse que podia deixar comigo.

— E o material?

— O combinado. São uniformes que servem

também de armadura.

— E essa sua é desse tipo também?
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— É sim.

— E o que peste é esse estilo aí coloridinho? A

nossa ficou assim não, né?

— Isso aqui é o futuro! A de vocês tá daquele

jeito que você pediu.

— Queria dar uma olhada.

— Só depois.

— Certo. Combinado é combinado. Chega pra

cá pra gente discutir o plano.

No mesmo local de antes o grupo se reúne

novamente.

— Então deu tudo certo.

— Você tem implante, não é Kiko?

— Tenho, Maria. Estava tentando me hackear?

Ela responde com um sorriso de menina

traquina.

— Está desligado. Fiz questão de colocar uma

chave manual. Não dá pra confiar totalmente em

tecnologia.

— Entendo.

— Deixa de papo. Agora que você tem as

armas, quero minha encomenda.

— Claro que sim, Vítor. Aqui está.
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Lucas abre a caixa. Dentro dela, roupas.

Parecem fantasias. Não coloridas como as dele e

dos outros dois. São trajes de cangaceiros

antigos, daqueles das histórias folclóricas

nordestinas.

— Aí sim!

Eles manuseiam aquelas roupas admirados.

— Maria?

Ela responde ao Vítor com um sinal de

confirmação e uma piscada.

— E quem você vai ser? Vai mudar de nome

também? Vai ser o Lampião por acaso?

Vítor olha Lucas por um instante e arremata.

— Lampião Elétrico. Mas muito bem, fez um

bom trabalho. Vamos indo. Quer carona?

— Não, eu vou com… — É então que nota que

os dois companheiros estão utilizando uniformes

do outro time.

— Então até outro dia.

O grupo sai e deixa Lucas, o Capitão Kiko, com

os lasers e dois uniformes na mão em uma

calçada suspensa.

“Então os dois me deixaram pra ir com o Vítor.

Não dá pra acusar de nada. Levar meu time ou
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não não foi discutido. De qualquer jeito ele

cumpriu a promessa. Fazer o quê? O jeito é ligar

o implante pra pedir um táxi.”

— Obrigado por escolher Jegue on Air, seu

helicarro foi enviado e deve chegar em 2

minutos.

Cárlisson Galdino
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