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-Nessa dimensão não há como escapar: para qualquer atitude assumida, uma contra-reação.
Uma complexa rede de fatores envolvendo os homens desde a sua concepção até os seus
instantes derradeiros.

-Naquela final de semana a Andréia estaria viajando com a sua família e o meu amigo Gustavo se
encontrava sem nenhuma paquera à vista. Portanto o convite para aquela festa chegou para movimentar
o sábado à noite. Ainda não sendo motoristas devidamente habilitados, o transporte coletivo seria o
nosso meio de locomoção. Só que no retôrno talvez o ônibus disponível nos deixasse mais ou menos
perto de nossas casas.  Para não preocupar os familiares,  inventamos uma "carona garantida" no final
do evento. Para alguém que como eu já havia sido assaltado em plena luz do dia, não poderia ser a noite
a detentora de mais surprêsas. Ou poderia?

-Bem, a verdade era que a tal festa era uma maravilha! Gente desconhecida demonstrando intimidade,
conhecidos não querendo ser reconhecidos, música de bate-estaca alta sem balanço algum, petiscos
que logo sumiam das bandejas e então o que sobrava era curtir a bebida. A maioridade não nos dava o
direito de exagerar, mas como era o primeiro acontecimento pós dezoito anos do Gustavo e, já que
ficaríamos meio à margem de tudo, nada melhor do que ficar observando as excentricidades humanas.
E pensar que era essa mesma sociedade que cobrava coerência nos nossos atos!

-Ao final da "comemoração" realmente surgiu uma carona, só que um de nós teria de assumir a direção do
carro. Mas se arriscar sem a devida habilitação e com a "lei seca" imperando madrugada adentro, era 
como jogar lenha na foqueira. O jeito foi manter o esquema pré-determinado: um ponto de ônibus, um 
braço estendido, a parada, a porta aberta, nossa entrada no coletivo, pneus deslizando por quilômetros de
asfalto, o sinal para a descida, a saída do veículo e finalmente os pés de volta  ao chão. Embora tal caminhada
fosse um pouco atrapalhada por causa  do teor alcoólico em nossos corpos, chegar era a meta perseguida.
Isto até pararmos no início de uma descida e repentinamente as luzes se apagarem. Êta apagão impróprio!
Será que nem os bêbados teriam o direito de regressar ao lar, mesmo que tropeçando nos próprios pés,
mas com um caminho claro pela frente? Aquelas alturas nos deixar no escuro era mais do que covardia.

-Durante a nossa indecisão em ir adiante, algo diferente ocorreu: olhando para o céu, eu percebia que as
estrelas brilhavam tanto que até podiam ser tocadas.  Gustavo ironizou e disse que aquela marca de bebida
não deveria estar me fazendo muito bem, pois já estava até vendo coisas! Só que a "coisa" se destacou do
céu e rapidamente pousou a alguns metros adiante de nós. Era de uma luminosidade contida, de formas
arrredondas e palpitante como se fosse um ser vivo. Imobilizados pelo fenômeno, eu sentia que os meus
pensamentos, os do Gustavo e os daquela coisa se comunicavam. Telepatia pura! Era como usar dois
celulares ao mesmo tempo: as indagações do meu amigo se misturando com o que parecia ser uma
investigação por parte do estranho indivíduo. Pelo meu corpo picadas de agulhas nada agressivas, muita
eletricidade desde o cérebro até a ponta do dedão do pé.

-E, em dado momento, o tal ser começou a nos fazer revelações de dar inveja aos maiores pesquisadores
esperançosos por encontrarem os "ETs". De onde viera, como conseguia,  em forma de energia, viajar no
tempo, ir de um universo a outro, adquirir mais conhecimento. Oriundo de uma civilização que, mesmo indo
do micro ao macro cosmo, sempre encontrava algo a mais para pesquisar na vastidão universal. Nós, os
humanos, estávamos tão atrasados, talvez por causa de nossos preconceitos. Em tantos milhões e milhões
de quilômetros o desejo de achar alguém parecido, como se fossemos a única forma de vida digna de
sobreviver num local bem maior do que a nossa própria existência. Tanto tempo desperdiçado nesse
arrogante estilo de vida e o ato de se desenvolver tão lento e a passos pesados !  O momento para a
Sabedoria ainda não havia chegado.

-Indignado com a situação, Gustavo esboçou uma reação. Fortes questões brotaram agressivamente da sua
mente:"...e quando chegaria o tal momento? Por quê deixar o ser humano na ignorância? E se tudo se 
acabasse antes da chegada do Grande Saber?"

-Da tal coisa nenhuma informação a mais. Aos poucos se afastou indo para o alto se confundir com as outras
milhares de estrelas no firmamento. A excitante experiência nos cansou e, na volta das nossas funções
corporais normais, a primeira reação foi sentar ainda bêbados e prisioneiros daquela escuridão. Quem nos
levaria à sério se disséssemos que tivemos acesso aos maiores segredos do Universo? Justamente dois
jovens farristas, alcoolizados e dependentes do reestabelecimento da energia elétrica para achar de novo o
caminho de casa ! Foi no que deu obedecer a" lei seca". Talvez se fossemos sóbrios motoristas, nós já nos
encontraríamos nos respectivos lares, entediados, porém longe da agitação que nos dominava. Nem o mais
criativo dos escritores de Ficção Científica teria imaginado um " contato alcoólico imediato do terceiro grau!"
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