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II
Ahmed sempre viu o potencial do amigo e assim que ambos se 

formaram, ele montou uma empresa de tecnologia e colocou G como 
chefe de desenvolvimento de projetos. A empresa, em poucos anos 
começou a ter destaque no desenvolvimento de utensílios domésticos com 
inteligência artificial: geladeiras que liam as necessidades de nutrientes 
das pessoas da casa e preparava a lista de supermercado; fogões chefs 
que, além de não deixar a comida queimar, tinham um analisador de 
receitas e, a partir de um banco de dados conectado à internet, sugeria 
uma especiaria ou ingrediente que realçaria ainda mais o sabor do prato 
que estava sendo preparado. Os dois utensílios também pesquisavam na 
web, preços e produtos; cruzando informações como distância e consumo 
de combustível, ofereciam opções de compras em locais que otimizassem 
a relação custo/benefício.

G já tinha conseguido uma certa estabilidade econômica e comprou a 
casa onde moravam desde que casaram. Viajou com a família e conheceu 
o Japão, a terra da tecnologia. Passou alguns meses por lá e voltou com 
a cabeça cheia de ideias mirabolantes, apaixonado pela cultura samurai. 
Fez uma grande reforma na casa e abriu os espaços como nas casas 
japonesas, muitas portas de correr e pouquíssimos corredores, o que se 
adequava perfeitamente a uma família que tinha dois cadeirantes.

Ahmed viu o encantamento do amigo com a cultura oriental e 
aproveitando a reforma que G fazia em sua casa, presenteou o amigo 
com um lindo jardim japonês, com um Sakura (cerejeira) para simbolizar 
a felicidade que transbordava naquela família e um Momiji-Gari (Bordo 
japonês), para os momentos em que G quisesse se recolher para refletir 
um pouco. 

Apesar de ser uma cultura completamente diferente da sua, que é 
muito mais pragmática, Ahmed se esforçou para entendê-la e assim não 
errar em nenhum detalhe no jardim que oferecia ao amigo.

Fontes, carpas, lanternas e pequenas pontes, todas com inclinações 
perfeitamente planejadas para que G e Berk tivessem acesso a todo 
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jardim. 

G ficou encantado com tudo depois de pronto, mas Lilica e Berk 
vibraram mesmo, quando foram colocados os peixes. Claro que eles 
acharam tudo muito bonito, mas os peixinhos... Ah os peixinhos!

Em uma tarde de finalzinho de março, a cerejeira estava toda florida 
e G estava testando um novo módulo orientador para sua cadeira, que 
funcionava a partir de um óculos. O que dispensaria o uso do joystick da 
cadeira.

Ele foi para próximo do Momiji-Gari e trazia consigo uma katana de 
bambu.

G ligou o dispositivo wireless do óculos, fez um rápido teste de 
orientação movendo a cabeça para a esquerda depois para a direita e 
desativou o joystick da cadeira. Com um pequeno tempo de delay, o 
giroscópio e o acelerômetro da cadeira foram calibrados e respondiam 
seguindo movimentos programados no óculos. Cabeça para um lado, para 
outro, um movimento lento, um movimento rápido. Tudo funcionava... 
então empunhou a Katana.

Ele gostava de brincar com ela de vez em quando, mas aquela 
seria a primeira vez que teria suas mãos completamente livres para se 
movimentar e manipular a espada de treino.

Sua respiração era profunda e calma, em sua mente ele antecipava 
todos os movimentos que desejava que sua cadeira fizesse. Com um 
suspiro mais profundo, um movimento rápido e curto da espada, 
perfeitamente sincronizado com um mover de sua cabeça, ele iniciou 
uma espécie de katá intuitivo, algo que ele elegantemente poderia fazer 
com sua cadeira de rodas. Algumas vezes ele deixava os movimentos da 
cabeça irem à frente da katana e com o tempo de delay que havia para 
resposta do giroscópio e do acelerômetro da cadeira, a imagem parecia 
uma espécie de balé. Algo realmente impressionante, de uma beleza e 
nobreza que deveriam ficar eternizados em um filme e exibido como um 
momento em que a liberdade encontra a arte!
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Era algo completamente novo para G, mas ele assimilou como se fosse 
algo que seu corpo já estava pronto para receber! Seu espírito sempre foi 
livre, mas agora sua mente podia presentear seu corpo com esta sensação.

Berk, que estava a procura do pai, viu a cena e ficou quase hipnotizado. 
Não teve coragem de interromper, simplesmente encantado com o que 
via! Em um movimento quase automático, pegou do chão um pequeno 
graveto e tentou imitar aqueles movimentos que via seu pai fazer e foi 
aos pouco se aproximando em silêncio.

A distância que ainda o separava do pai foi diminuindo. 

G que se sentia cada vez mais confiante com seus movimentos, foi 
aumentando sua velocidade e a área de ação de seus golpes de modo 
que, em instantes, estava a poucos centímetros de seu filho e viu-se 
despertar de seu katá, com sua espada de bambu parando abruptamente a 
milímetros da cabeça de Berk. Seus músculos se congelaram, uma gota 
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de suor escorreu da lateral de sua têmpora. E assim, paralisado, ele viu a 
reação inocente de seu filho, que não havia se assustado, pois estava tão 
absorto com a luta imaginária que seu pai travava, que se aproveitou do 
instante de hesitação do combatente e com um sorriso vitorioso, pegou 
o gravetinho que usava como espada e tocou o peito de seu pai, soltando 
um gritinho de - Iáá!

G sorriu quase como um alívio por não ter assustado, nem machucado 
seu filho. Pegou Berk, colocou-o em seu colo e os dois ficaram brincando. 
Berk agora com o óculos, mas G sempre com a mão no joystick, para 
evitar qualquer acidente.

O óculos funcionava, mas era preciso ainda alguns ajustes, por isso 
G desenvolveu um sistema de ativação e desativação baseado em uma 
combinação de piscadelas e movimentos de cabeça, assim evitava que a 
cadeira se movimentasse quando não fosse necessário.

Quando G apresentou o dispositivo na empresa, ele e Ahmed 
imaginaram dezenas de aplicações além de controle para cadeiras de 
rodas. Manfredo Montich, um dos pesquisadores que trabalhavam com 
G na empresa, sugeriu que este seria um excelente equipamento para 
controlar veículos militares a distância, mas esta ideia foi de pronto 
rechaçada pelos dois. A empresa tinha sido criada para proporcionar bem 
estar para as pessoas e nenhum produto desenvolvido e patenteado por 
ela jamais iria ser usado com fins bélicos.

Este tipo restrição algumas vezes causava desconforto para Manfredo, 
pois ele sabia que a indústria militar é a mais lucrativa do mundo.

- Manfredo, compreendo você cogitar estas coisas, mas nós queremos 
fazer algo de bom para as pessoas. E você sabe, numa guerra ninguém sai 
ganhando. - Disse Ahmed refutando a sugestão dada.

- Há controvérsias - disse Manfredo tentando disfarçar a irritação 
- pergunte aos vendedores de armas se eles saem perdendo. Mas não 
pensem em tanques ou coisas deste tipo, talvez um carro de resgate ou 
sondas de exploração. - Emendou ele com uma expressão amarela de 
empolgação.
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- Não daria certo Manfredo. Há coisas em que visão e mãos devem 
trabalhar em conjunto, mas vamos analisar as possibilidades. - Disse G 
descartando a ideia.

- Tenho certeza disso. - Disse já se levantando e saindo da sala de 
reunião.

- Impressão minha ou Mamon¹ não saiu daqui muito feliz? Você deve 
ter cuidado G, ele não entende que antes de sermos patrão e funcionário, 
somos amigos e sua liberdade de decisões aqui na empresa o deixa 
inconformado.

- Não foi minha intenção, mas nós já percebemos que Mamon tem 
suas prioridades.

- Se não fosse pelo alto salário que recebe, ele não pensaria duas 
vezes em trocar de emprego. - Finalizou Ahmed.

Safira não desgrudava de Berk. Alguns dias Lilica tinha que dar fim 
às brincadeiras, pois se assim não fosse, a menina dormiria ou até mesmo 
mudaria de casa para não se separar do amigo.

Apesar de muitas vezes Safira causar algumas situações 
constrangedoras a Berk, não havia uma programação que a família dele 
planejasse, que não iniciasse com a pergunta “podemos chamar a Safira?”.

Uma certa tarde, Lilica resolveu organizar um piquenique. Mesmo 
adorando seu jardim japonês, G não pensava duas vezes em aproveitar 
passeios em família.

Berk estava ansioso para mostrar à amiga, o óculos que o pai havia 
desenvolvido e que ele, depois de alguns percalços, tinha aprendido a 
dominar muito bem.

G deixava Berk experimentar alguns de seus projetos, desde que 
sentisse que o menino estava seguro, mas, quando o assunto era uma 
cadeira motorizada, sempre alertava que o filho não precisava ainda de 
uma dessas, ele precisava era fortalecer os braços, pois muita comodidade 
o deixaria preguiçoso. 
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Apesar desta opinião, para terrenos mais difíceis a cadeira de Berk 
tinha um acumulador de energia, algo tipo um dínamo, que auxiliava no 
deslocamento e que em algumas situações ativava uma função de motor 
independente por um pouco de tempo.

Lilica nunca foi muito adepta da cozinha, mas quando se dispunha 
a entrar naquele ambiente hostil, ela fazia mágica e preparava lanches 
deliciosos. E ela havia caprichado para o piquenique! Sanduíches doces 
e salgados, sucos de frutas, bolos e a sobremesa favorita de G: mousse de 
chocolate amargo, calda reduzida de cereja e hortelã.

Depois de comerem, Lilica e G deixaram-se cair sobre a toalha 
quadriculada e ficaram observando os dois amigos.

- Safira, quero te mostrar uma coisa muito legal! - Berk pegou os 
óculos e se posicionou diante da menina. - Olha! Sem as mãos! Veja a 
mágica acontecer.

Com 3 piscadelas e um movimento curto para baixo com a cabeça, ele 
ativou o dispositivo, um barulhinho suave surgiu do motorzinho e uma 
música começou a tocar.

Com movimentos de braço para um lado e para outro, Berk começou 
uma coreografia animada que havia ensaiado para mostrar para a menina.

Com as mãozinhas no rosto surpreso, Safira dava saltitos e entre 
gritinhos de “Você está dançando! Você está dançando!”, ela embarcou 
na farra, tentando imitar os movimentos de braços de Berk.

Era uma mistura de Macarena, dance e ginástica aeróbica. Uma 
bagunça divertida que só poderia ter saído da cabeça de uma criança.

Lilica e G de onde estavam, acompanhavam tudo entre palmas 
ritmadas e sorrisos.

A dança não durou muito tempo, pois o motor tinha carga limitada, 
mas o tempo que durou, valeu a pena!

Safira ficou muito curiosa e saiu perguntando como tudo funcionava. 
Berk não tinha conhecimento para explicar tudo, mas se esforçava para 
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fazê-lo. Por fim, a conversa foi para o rumo de como o pai de Berk era 
inteligente, de como tinha inventado um monte de coisas legais e como 
elas ajudavam as pessoas.

- Seu G, o senhor é um gênio! O gênio mais genial do mundo! Um 
dia, quem sabe, o senhor pode fazer o Berk andar!

- Pode?... Não tenho dúvidas que um dia meu pai vai fazer com que 
eu ande! E ainda mais, está vendo aqueles meninos de skate naquele 
halfpipe? Um dia eu vou fazer igual a eles! Não é pai? Diz pra ela quem 
é o gênio mais genial do mundo. - Disse Berk orgulhoso do pai.

G ficou estático, seu coração quase parou, não sabia como reagir ao 
ouvir a afirmação do filho. Lilica percebeu o rumo que a situação tomava 
e tentou desviar do assunto falando que estava tarde e eles precisavam 
voltar pra casa.

Mas a empolgação das crianças era muito grande e Berk com um 
sorriso que não cabia em si disparou a pergunta que mudaria tudo.

- Pai, você vai me fazer andar, não vai?

G nunca havia desapontado seu filho, nunca havia feito uma promessa 
que não cumprira e quando deu por si, as palavras já haviam lhe escapado 
da boca. - Sim meu filho, eu prometo que vou fazê-lo andar. Não importa 
quanto tempo leve.

Lilica segurou um soluço angustiante e em meio a um sorriso sem 
graça foi juntando as coisas sem conseguir pronunciar uma só palavra.


