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Era um homem magro, com cara de fuinha e o género de sorriso que desafia 

soco. Parou mesmo em frente à entrada principal do CNN Center e recostou-se num dos 

pilaretes de cimento, erguendo a mão direita para saudar o segurança. O gigante 

negro ergueu a sobrancelha atrás dos óculos escuros, sem retribuir o cumprimento. 

Detestava os sábados de manhã, precisamente por causa de bizarrias como aquela. Era 

como uma versão ultra-específica da lei de Murphy: tudo aquilo que pode correr mal, 

esperará pelo sábado para descambar.

Afastou-se da porta de vidro e deu uns passos na direcção do recém-chegado, 

com ar de poucos amigos.

− Posso ajudá-lo, senhor?

O sorrisinho irritante não se desfez. De facto, agora parecia desafiar, não 

apenas um piparote leve, mas um arraial de porrada inteiro.

− Espero que sim. Eu queria falar com o presidente da estação.

A sobrancelha, já num ângulo impossível:

− Com o presidente da estação? E qual seria o assunto?

E o sorriso, imperturbável:

− Trago uma notícia que lhe interessa de certeza. Aliás, é uma notícia 

que interessa a toda a humanidade. Até mesmo a si, amigo! - e espetou-lhe o 

indicador na lapela azul escura.

O segurança hesitou uns segundos, tentando decidir se o tipo à sua frente 

caía na categoria dos doidos inofensivos ou dos doidos perigosos. Acabou por optar 

pela primeira, e esse foi o seu primeiro erro.

− O presidente é um homem muito ocupado, não recebe visitas. Se tem 

alguma notícia de interesse para a estação, envie uma carta ou um e-mail. Os 

contactos estão todos na net.

O homem não respondeu; na verdade, foi como se não tivesse ouvido. 

Continuava a sorrir, percorrendo o enorme edifício com os olhos, numa expressão 

embevecida de orgulho mal disfarçado.

− Tenha um bom dia, senhor. - despediu-se o segurança, e voltou-lhe as 

costas. Foi o seu segundo erro.



Pela porta de vidro vinha a sair uma rapariga loira de aspecto exótico, que 

apresentava aos domingos uma curta rubrica sobre tecnologia. O segurança deu-lhe os 

bons dias e segurou a porta para ela passar; foi então que aconteceu. 

Por um longo instante a moça ficou ali, congelada no degrau, apanhada mesmo 

a meio de um passo, enquanto tudo à sua volta continuava a mover-se como sempre. 

Dir-se-ia que jogava ao macaquinho do chinês com alguém que não estava ali.

Atarantado, o funcionário pousou-lhe a mão no braço; e eis que o braço, e 

o tronco, e a cara da mulher se transformam mesmo à sua frente, perdem o aspecto 

curvo e suave e se dissolvem em quadradinhos pequenos. E os quadradinhos alastram, 

escorrem pelos degraus, contaminam o enorme símbolo vermelho e branco da estação 

montado na calçada, primeiro o C, depois um N, depois o outro, a estrada, os 

carros, os transeuntes, as ruas todas de Atlanta. No espaço de segundos, o 

aterrorizado segurança dá consigo a flutuar numa grande urbe pixelizada. 

Num esforço para ordenar os pensamentos, voltou-se de novo para o cara de 

fuinha. Este continuava no mesmo sítio do passeio, nada de pixéis, sorrisinho tão 

curvo como sempre. Estalou os dedos, e o mundo readquiriu o seu aspecto costumeiro. 

A voz denunciava um ligeiro tom de tédio: 

− Leve-me lá ao homem. Não tenho muito tempo. E vocês... bom, vocês ainda 

têm menos.

***  

O Escritor  abriu os olhos devagar, acordado pela luz que entrava pelo 

quarto adentro. Esquecera-se de fechar a persiana na noite anterior. Também se 

esquecera de vestir o pijama e, segundo parecia, de tirar os sapatos. Estendeu a 

mão para o despertador, vagamente curioso para saber quantas horas dormira, e fez 

tombar a garrafa de uísque que ficara na mesinha de cabeceira. Não houve problema 

de maior: estava vazia, e rebolou com um baque seco  para o chão alcatifado do 

motel.

Num dos lados da almofada, que em tempos devia ter sido branca, um fio de 

baba acabava de secar.  Agarrou o comando da televisão, que espreitava entre duas 

dobras do lençol, e acendeu o aparelho. Ainda estava a lutar com os óculos, que 

tinham acabado a noite debaixo do seu peito e agora tinham o aspecto de algo que 

volta de um encontro com um rolo compressor. No ecrã só conseguia ver um borrão 

indistinto, até que a voz de James Earl Jones (“This... is CNN”) encheu a divisão 

e o ajudou a localizar-se.



Alguma coisa não batia certo. Era uma e dezassete da tarde, era suposto os 

tipos da CNN estarem a falar de negócios e de poupanças pessoais. Mas o cenário era 

ainda o do noticiário e, muito mais estranho que isso, o tipo que aparecia na 

imagem não era nenhum dos pivôs habituais. Tinha um sorriso idiota e parecia gostar 

muito de se ouvir. Pelo ar solene que assumira, parecia estar a ler um comunicado 

qualquer.

− Não era assim que gostávamos que as coisas tivessem acontecido. 

Tínhamos pensado apresentar-nos gradualmente, quando o vosso desenvolvimento 

atingisse um determinado estado pré-fixado no início do projecto. Fizemos grandes 

planos, sonhámos com uma cooperação sem prazo de validade.

      O cara-de-fuinha adquiriu uma expressão sonhadora. 

− Criadores e criaturas aprendendo uns com os outros, trabalhando em prol 

de um futuro comum.

Fez uma pausa estudada, e deixou escapar um suspiro teatral. 

− Mas os cortes orçamentais anunciados obrigam-nos a dar por terminada a 

experiência, e muito em breve teremos de descontinuar este ambiente. Os servidores 

em que corre a Humanidade terão de ser libertados para outros projectos mais 

prementes. 

Nova pausa, mais curta, um certo ar compungido.

− Os cientistas da equipa responsável pela experiência ficaram 

compreensivelmente perturbados e tiveram de ser evacuados à força das instalações 

do laboratório onde se tinham barricado. Foram enviadas forças especiais para 

desbloquear a situação e agendado o desligar dos servidores para o dia seguinte. 

Sucede, porém, que o chefe da equipa de investigação obteve junto do Tribunal 

Superior para a Ética nas Ciências uma providência cautelar em vosso favor, que 

veio atrasar aquela diligência.

Em plano de fundo, os apresentadores reunidos fitavam, especados, o 

homenzinho, à medida que este prosseguia calmamente a sua leitura.

− Em suma, o Tribunal ordenou, a pedido dos investigadores que vos 

criaram, uma moratória até ao final do presente ano. Os servidores serão desligados 

apenas à meia noite, Tempo Médio de Greenwich, do próximo dia 31 de Dezembro do 

vosso calendário. Ordenou também que, até lá, a Humanidade fosse informada da sua 

verdadeira situação, enfim, da natureza da realidade, de uma forma tão completa 

quanto possível. Para isso, foram enviados emissários, entre os quais me incluo, 



que estão neste momento a transmitir este comunicado aos vossos principais líderes 

e órgãos de comunicação.

O ecrã dividiu-se numa dezena e tal de rectângulos, onde outros tantos 

caras-de-fuinha idênticos ao que falava apertavam a mão a humanos importantes e 

bastante perplexos. Entretanto o Escritor já conseguira colocar os óculos, e 

pareceu-lhe distinguir pelo menos o Presidente Obama, o Papa, a chanceler Merkel e 

o Dalai Lama. Nos rectângulos inferiores, uma cópia exacta do tipinho sentava-se 

nos estúdios da Al Jazeera, e outra ainda tomava chá no Palácio de Buckingham, com 

uma muito aterrorizada rainha de Inglaterra.

− Acreditamos que os dez meses e dez dias que ainda nos restam juntos 

serão suficientes para esclarecer todas as vossas dúvidas. Neste período manteremos 

a conduta de estrita não-ingerência que tinha sido decidida pelos investigadores no 

início do projecto.

Pigarreou uns segundos e acelerou o ritmo, como alguém que se quer 

desembaraçar o mais rapidamente possível de uma minudência qualquer que acabou de 

lhe ocorrer.

− Um último tópico. O Acórdão do Tribunal decidiu ainda que uma verba 

mínima será alocada para manter em execução o código-fonte dos humanos. Os nossos 

cientistas estimam que a verba fixada permita simular cabalmente a existência 

completa de um único ser humano, num ambiente com muitas restrições e com graus de 

liberdade mínimos. De uma forma mais simples, o que faremos é manter um humano a 

vivenciar uma mesma história, do nascimento até à morte, ciclo após ciclo, pelo 

menos enquanto durar a nossa própria espécie. Será aberto um concurso para 

determinar quem escreverá a história que esse último exemplar humano reviverá pela 

eternidade fora. Todos poderão participar. Muito boa noite, e aproveitem bem o 

tempo que vos resta.

O Escritor ergueu-se na cama, ponderando quantas garrafas de uísque afinal 

bebera na véspera. Rolou os olhos em volta, mas só deu com aquela que jazia no 

chão. Levantou-se e abriu a porta que dava para o pátio do motel. Não se via 

vivalma; a recepção estava escancarada, um rádio ainda a tocar. Nenhum carro no 

parque de estacionamento.

O telefone em cima da cómoda atravessou o silêncio. Era o Agente. 

− Tás acordado, pá? Estou há meia hora a tentar telefonar-te, as linhas 

estão uma loucura... Tu já viste as notícias? Nem sei o que hei-de pensar, pá... 

parece que é a sério, o Obama vai falar ao país às três da tarde. Já me ligaram de 



três canais diferentes, querem entrevistar-te, pá. Como és o gajo com mais prémios, 

o último Nobel da Literatura e tal, querem saber se vais concorrer. Alô? Estás aí? 

Tás-me a ouvir? Estás outra vez de ressaca, pá?

− Estou... Estou a ouvir-te. Acordei há pouco. E sim, estou de ressaca. 

Tenho a cabeça a explodir... Acabei de ouvir aquele tipo na CNN. Querem saber se 

vou concorrer a quê?

− A que é que havia de ser? A escritor da Última História, pá.   

***

Mais para fazer a vontade ao Agente do que por qualquer outra razão, o 

Escritor desdobrou os quinze dias que se seguiram por entrevistas e painéis sobre 

aquilo que ficou conhecido, à falta de nome mais adequado, como «Projecto 

Humanidade». Apesar do desnorte existencial que a novidade dos caras-de-fuinha 

implicou, a maioria dos seres humanos respondeu com uma surda resiliência, um 

resíduo talvez do estado de negação inicial: as principais estruturas da sociedade 

tremeram, mas aguentaram-se, torcendo-se por todos os lados para se adaptar à nova 

realidade. Os exemplos mais criativos acabaram por vir das religiões instituídas, 

cujos membros, confrontados  com um conjunto de novas e desesperançadas certezas 

acerca da Origem e do Fim dos tempos, tiveram de desencantar novos sentidos para os 

poucos dias, perdão, para os poucos ciclos computacionais que lhes sobravam. Uma 

grande fatia gastou-os em petições apologéticas aos caras-de-fuinha; outra, não 

muito menor, em orgias colectivas. Um número comparativamente mais reduzido de 

antigos crentes mergulhou em exegeses sistemáticas da preciosa informação que ia 

sendo debitada pelo embaixador dedicado. Infelizmente, as perguntas que lhe iam 

sendo dirigidas nem sempre eram das mais sábias, o que prejudicava a clareza e 

utilidade das respostas.

Não parecendo, dez meses e pouco é muito tempo quando deixou de existir a 

necessidade de trabalhar, de estudar, de construir, de arrecadar. Sobraram muitas  

horas livres aos seres humanos para discutir coisas profundas, e nos primeiros 

tempos nenhuma era mais profunda do que saber como iria viver o último exemplar da 

espécie.

O cara-de-fuinha principal (que aparentemente era o mesmo que o Escritor 

ouvira na CNN) deixara bem claro que a pessoa a manter viva para cumprir a ordem do  

Tribunal não seria nenhum dos seres humanos actualmente existentes. Na verdade, não 

foi bem assim que o disse: afirmou antes qualquer coisa como «A classe principal a 



manter em execução não coincidirá com nenhuma das unidades artificiais auto-

conscientes actualmente identificáveis», o que logo se vê que vai dar ao mesmo. 

A Humanidade apaixonou-se em bloco por esse ser humano futuro que não 

conhecia ainda, mas era a única coisa que restaria de si própria. A comunicação 

social começou a tratá-lo, quase instintivamente, por Adam II, embora um tal 

epíteto parecesse encerrar uma grande dose de esperança injustificada. 

Tal como a fuinha-mor prometera, foi aberto um concurso para a autoria da 

história de vida do Adam II. Atendendo a que essa seria também, tudo o indicava, a 

última narrativa humana a ser contada, todos se referiam a ela como a Última 

História. Tornou-se um desígnio mundial, o repositório de todos os sonhos que já 

não faziam sentido.

O Escritor ganhou o concurso, de entre muitos milhões de participantes. 

Tinha passado um mês e alguns dias desde aquele estranho sábado, e foram os 

próprios humanos a escolher o vencedor: os caras-de-fuinha não se quiseram meter 

nisso. Deve aplaudir-se aqui o esforço incansável do Agente, e dar graças pelo  

desenraizamento total que, um par de meses antes, o teria feito parecer o mais  

miserável dos seres aos olhos de todos. Falhando em tudo quanto pode prender um  

humano à vida, sem família, sem amigos, sem crenças, a Revelação não lhe provocou 

maior desorientação do que a que um solavanco na estrada causa a um condutor 

experiente. Ubíquo nos bastidores, omnipresente nas redes sociais, montou em torno 

do Escritor uma poderosa máquina de marketing que lhe assegurou uma vitória 

retumbante, na ordem dos 80 e muitos por cento. Quando o Escritor lhe perguntava se 

não tinha nada melhor a fazer com os seus últimos meses, ou queria saber  porque se 

esforçava tanto atenta a evidente inutilidade de tudo, encolhia os ombros com a 

convicção compacta e sólida de um Bartleby do avesso: 

− Porque sim.

***

Foram nove meses complicados para o Escritor. Também ele deixara há muito 

pelo caminho o conjunto das coisas que, para a maioria das pessoas, tornam a vida 

suportável. Todavia, ao contrário do Agente, não perdera a memória delas; ia-as 

possuindo por procuração, na vida dos seus personagens, na esperança diferida de um 

dia ser o protagonista da sua própria vida. O anúncio do fim do mundo vinha  

enterrar de vez esse sonho, que muitas garrafas de uísque não tinham conseguido 

afogar; muito pior que isso, vinha denunciar a sua futilidade intrínseca. Imaginou 

um dos heróis dos seus romances subitamente confrontado com a sua condição de 



criatura, com as fronteiras de papel da sua própria história, e colocou a sua 

própria pessoa a fazer as vezes dos caras-de-fuinha. Nem por isso a dor amainou.

Demorou algum tempo a fazer o luto por si próprio. Mas, à medida que o tempo 

passava, tal como fizera tantas vezes antes, o Escritor atirou-se à matéria dos 

seus sonhos, como a uma grande pedra em bruto, e começou a burilá-la para as 

páginas em branco.

Passou a acordar cedo e a trabalhar durante todo o dia, sem tocar numa pinga 

de álcool. O Agente visitava-o à noitinha e relatava-lhe as últimas da Humanidade 

a prazo. As guerras entre nações tinham cessado quase por completo, mas a 

violência urbana explodira nos últimos tempos. Nalgumas cidades havia roubos e 

violações  em massa. Muita gente queria viver os seus últimos meses no conforto e 

no prazer que nunca conhecera, e a natureza virtual dessas benesses não parecia 

perturbá-los particularmente. Afinal de contas, as sinapses que até aí acreditavam 

ter também não passavam de impulsos eléctricos.

À noite o Escritor ligava a TV no canal que fora especialmente criado para 

congregar o que se ia descobrindo acerca dos caras-de-fuinha e do seu Projecto 

Humanidade. Pelas dez da noite uma linda ruiva francesa fazia, em inglês, um 

sumário dos progressos do dia. Tinha sempre um dos tipinhos irritantes ao lado, 

para qualquer correcção que fosse necessária, qualquer coisa que tivéssemos 

interpretado mal. 

Às vezes a apresentadora recolhia telefonemas com questões do público, e a 

dada altura do seu trabalho o Escritor sentiu que tinha de colocar uma. Uma palavra 

ao Agente, e no serão seguinte estava em directo, entre muitos encómios da ruiva e 

mensagens de encorajamento do público em rodapé.  

Deu as boas noites, agradeceu a simpatia de todos e colocou a sua dúvida. O 

cara-de-fuinha de serviço semicerrou os olhos e juntou as palmas das mãos à frente 

do nariz. Por esta altura, todos os humanos já sabiam que o gesto facilitava a 

comunicação telepática com os outros emissários, e em caso de necessidade com o 

resto das fuinhas, lá onde raio elas se encontravam. Ao fim de uns três minutos 

naquela pose estranha, respondeu:

− A equipa responsável pelo Projecto Humanidade acaba de me transmitir a 

sua resposta. A unidade auto-consciente terá a ilusão de livre-arbítrio, mas agirá 

sempre de acordo com o que estiver escrito na Última História. E também nunca 

notará que a sua existência se repete ad aeternum: em cada momento, só recordará os 

ciclos posteriores ao seu último nascimento.

O Escritor pousou o telefone, sem saber ao certo se era alívio ou desilusão 

o que sentia. De qualquer forma, não podia confiar absolutamente no rigor 



científico da informação transmitida; que diabo, não podia sequer confiar que lhe 

estivessem a dizer a verdade! Rabiscou qualquer coisa no seu caderno de notas, 

rodeou-a de muitos pontos de exclamação, e voltou ao trabalho.  

Sensivelmente a meio do tempo que fora concedido aos homens, o Escritor 

recebeu no motel a visita inesperada da sua ex-mulher. Ao contrário da imagem que 

guardava dela, portou-se como uma mulher de poucas palavras, ou melhor, como uma 

mulher de palavras nenhumas. Vestia uma Burberry que roubara, sem resistência, do 

centro comercial mais próximo e, por baixo, um leve toque de água de colónia. 

Passado o umbral da porta, ficou-se só pela água de colónia. Fizeram amor a noite 

toda e, quando o Escritor acordou, tinha-se ido embora. Foi a última pessoa que 

viu, sem contar com o Agente, que continuava a vir pontualmente ao lusco-fusco. 

  

O Escritor construiu uma vida para Adam II com um desvelo quase paternal; 

mas, ao contrário do que um pai faria, soube pontuar a Última História de desgostos 

e dissabores. Não teria querido para si uma existência de cor-de-rosa, falha de 

seiva e de sangue, e também não a podia dar ao último homem. Mandou-o para a 

guerra e matou-lhe a irmã, deitou-lhe o melhor amigo com a mulher da sua vida, 

mostrou-lhe a corrupção dos seus ídolos, arrastou-lhe o nome inocente pela lama. 

Mas também lhe deu um filho, pintou-lhe noites intensas de paixão, arrebatamentos 

de juventude,  consolos da velhice.

Passado o entusiasmo dos primeiros tempos, a Humanidade esquecera o Escritor 

e a encomenda que lhe tinha feito; cada ser humano tinha os seus próprios assuntos 

a tratar e encerrar antes do fim. Só o Agente foi lendo o manuscrito à medida que 

ia sendo escrito, e mesmo assim só nas alturas em que apanhava o Escritor bem 

disposto. Como de costume, estava sempre de acordo com tudo, e qualquer escolha 

lhe parecia a mais acertada. Numa das últimas visitas, porém, arriscou um 

comentário tímido, sobre um excerto que achou algo inopinado no qual o Escritor 

descrevera detalhadamente o conteúdo da gaveta da escrivaninha na biblioteca 

privada de Adam II. Não combinava com o seu estilo funcional, quase seco, despido 

de superlativos.

− Tens certeza que queres manter esta frase aqui? Não serve propósito 

nenhum; não voltas a referir-te a nenhum destes objectos.

− Tenho a certeza. - respondeu-lhe o Escritor. E ruminou algo mais, como 

que para si próprio. - Espero que continue assim, completamente inútil, mas não 

posso saber ao certo.  



O Agente franziu o sobrolho. O manuscrito estava praticamente pronto, o que o  

amigo dissera não fazia qualquer sentido. Manias de artista, pensou; que importa, 

ao fim ao cabo, uma linha a mais ou a menos?

No dia 31 de Dezembro, pelas nove da manhã, o Escritor terminou de formatar 

a versão final da Última História e anexou-a a um e-mail dirigido ao Agente. Ele se 

encarregaria de a entregar à fuinha-mor. No corpo da mensagem escreveu apenas: 

«Aqui vai ela. Esquece a nossa festa desta noite. Até mais ver, amigo». Carregou no 

botão de envio e deslizou para o chão. Sacou do mini-bar a garrafa de vodka que 

comprara de propósito para a ocasião, e foi-se deitar com ela na cama, como um 

noivo enamorado. Quando os servidores foram desligados e o ruído branco substituiu 

a Humanidade, sonhava com a ex-mulher, a gabardine da Burberry a escorregar para 

o chão.  

***

Adam II nasceu muitas vezes. Era uma vida comprida e retorcida a que o 

Escritor lhe escrevera, mas terminava com uma velhice tranquila numa casa com 

alpendre, e vários netos. 

Os caras-de-fuinha deixaram o servidor que o corria num depósito de material 

anexo ao laboratório que tinha albergado o Projecto Humanidade. Nas primeiras 

centenas de vidas havia um investigador destacado para vigiar a sala e assegurar 

que tudo corria como previsto. Com o passar do tempo, e os novos cortes 

orçamentais, uma ronda de hora a hora por um funcionário indiferenciado teve de 

passar a bastar. Afinal de contas, os juízes do Supremo Tribunal para a Ética nas 

Ciências não tinham descido a tais detalhes, e para ridículo já bem bastava a 

lembrança da moratória concedida à espécie virtual e daquela extraordinária benesse 

perpétua. Ao fim de cento e tal mil vidas de Adam II (vinte anos e pouco, em tempo 

de fuinha), o zelador do edíficio passava por lá às nove horas, quando pegava ao 

trabalho, e às seis da tarde, quando voltava para casa. De doze em doze horas, um 

investigador da antiga equipe recebia no seu gabinete um relatório exaustivo, que 

era adequadamente arquivado num directório morto depois de verificada a correcção 

de todos os seus parâmetros, incluindo o parágrafo da Última História 

correspondente à última experiência de Adam II no período reportado. Como o 

investigador era sempre o mesmo, e cada novo relatório implicava confrontar o 

parágrafo relatado com o original do Escritor, passado algum tempo já sabia a 

Última História de cor, frase por frase.



Nos últimos tempos meia dúzia dos parâmetros lidos tinham começado a sofrer 

pequenas oscilações. O padrão pareceu ligeiramente familiar ao investigador 

responsável; por descarga de consciência, introduziu os dados no Programa de Ajuda 

e Diagnóstico que tinha ajudado a desenvolver para o Projecto Humanidade. As 

flutuações assinaladas correspondiam, nos bons velhos tempos do Projecto, a 

anormalidades estatísticas registadas sempre que os antigos seres humanos sofriam 

fortes perturbações emocionais.  Como tal possibilidade não fazia qualquer sentido, 

atendendo a que os gatilhos emocionais das várias vidas de Adam II eram sempre os 

mesmos, o cara-de-fuinha escolheu atribuir o facto a qualquer corrupção de 

ficheiros de somenos importância.

Aconteceu durante a noite, e ainda que algum sinal de alarme estivesse 

programado para disparar, não estava ninguém no laboratório para reagir. Quando o 

investigador regressou ao laboratório, de manhãzinha cedo, o servidor estava sem  

funcionar há um bom par de horas. Sentou-se no posto de trabalho e mandou imprimir 

o relatório dessa noite. Os parâmetros onde verificara pela primeira vez os desvios 

estavam muitos milhares de vezes alterados em relação ao intervalo normal. Na 

última página começou a ler um excerto familiar:

«Adam II passou a porta da biblioteca e fechou a porta atrás de si. Abriu a 

gaveta da escrivaninha e começou, maquinalmente, a inventariar o seu conteúdo: uma 

cigarreira de prata; um abre-cartas em madre-pérola; um molho de correspondência 

atado com uma fita azul-celeste; uma folha de mata-borrão; um revólver.»  

O cara-de-fuinha respirou fundo, e sem precisar de a ler soube que a frase 

que se seguia não constava do original.

«Puxou o revólver para fora, levou-o à têmpora direita e disparou.»


